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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Actualno.com 
 
√ Председателят на АИКБ: Бизнесът плаща по-малко данъци, защото плаща по-големи заплати 
Амбициозен – така председателят на АИКБ Васил Велев видя проекта за Бюджет 2020. Той посочи като по-щедър при 
разходите плана за бюджета и изрази съмнение, че заложените приходи щели да бъдат събрани, но видя и изсветляване 
на икономиката заради заложените по-високи приходи. 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров обаче посочи сегашния бюджет т.е. за тази година, като по-добър, от готвения за 
догодина. "Разходите не растат с този темп, с който искаме да видим", заяви той. Според него, бюджетът ще разпределя 
по-малко от БВП като процент, отколкото през тази година. Димитров видя и резерви в борбата със сивата икономика и 
посочи, че около 27-28 млрд. лева "се въртят на сиво". Ако това бъде обложено с осигуровки и данъци, сами ще видите за 
какви възможности говорим, каза синдикалният лидер, който настоя за преразглеждане на данъчната политика. 
Пред БНТ Велев обясни, че бизнесът ще плати по-малко данъци, защото плаща повече заплати и има по-малка печалба. 
"Това е част от прегряването, по-скоро свръхамбицията на бюджета", каза Велев. И веднага наблегна на факта, че 
прогнозата на ЕК за българската икономика за догодина е с 0,3% по-ниска от тази на проектобюджета, като директно каза, 
че заложените в проектобюджета приходи едва ли ще бъдат събрани, затова било добре, че е заложено нулево салдо т.е. 
балансиран бюджет. 
Пламен Димитров видя положителен знак за заплатите в управляваните от държавата сектори, но убедено повтори за 
пореден път, че при здравеопазването няма да има достатъчно увеличение на заплатите – по-конкретно при училищното 
здравеопазване, домове за социални услуги, където ръстът на заплатите щял да е само 10% и няма да стигне исканата от 
медицинските сестри надница от най-малко 900 лева месечно. "Очакваме протести в музикално-културния бранш", 
предупреди синдикалният лидер, защото там положението с парите било трагично. 
Васил Велев пък посочи раздутия щат в МВР като проблем и обясни, че работодателите не подкрепят бюджета на НЗОК за 
догодина, защото логиката не е да има превенция, а хората да се разболяват. "Имаме прекомерно много болници на глава 
от населението, които не могат да изпълняват функциите си", заяви Велев и каза, че всеки трети болничен за 
работодателите е фалшив, като уточни, че се очаква увеличение на болничните догодина от 11%. "Съгласен съм донякъде", 
включи се и Димитров. 
Искаме да видим капиталови разходи за кабинети, за спортни бази, за бази като цяло, както и стипендии, повече средства 
за библиотеките, повече извънкласни занимания в основното образование – това искат работодателите от бюджета. За 
пореден път беше повдигнат въпроса с минималната работна заплата - трябвало да се договаря по сектори, а не от 
държавата, като Пламен Димитров подкрепи тезата. Освен това, трябвало да има по-голяма квота за ваучери за храна, 
което нямало да увеличи натоварването на бюджета. 
 
Expert.bg 
 
√ Велев: Бизнесът плаща по-малко данъци, защото дава по-големи заплати 
Амбициозен – така председателят на АИКБ Васил Велев видя проекта за Бюджет 2020. Той посочи като по-щедър при 
разходите плана за бюджета и изрази съмнение, че заложените приходи щели да бъдат събрани, но видя и изсветляване 
на икономиката заради заложените по-високи приходи. 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров обаче посочи сегашния бюджет т.е. за тази година, като по-добър, от готвения за 
догодина. "Разходите не растат с този темп, с който искаме да видим", заяви той. Според него, бюджетът ще разпределя 
по-малко от БВП като процент, отколкото през тази година. Димитров видя и резерви в борбата със сивата икономика и 
посочи, че около 27-28 млрд. лева "се въртят на сиво". Ако това бъде обложено с осигуровки и данъци, сами ще видите за 
какви възможности говорим, каза синдикалният лидер, който настоя за преразглеждане на данъчната политика. 
Пред БНТ Велев обясни, че бизнесът ще плати по-малко данъци, защото плаща повече заплати и има по-малка печалба. 
"Това е част от прегряването, по-скоро свръхамбицията на бюджета", каза Велев. И веднага наблегна на факта, че 
прогнозата на ЕК за българската икономика за догодина е с 0,3% по-ниска от тази на проектобюджета, като директно каза, 
че заложените в проектобюджета приходи едва ли ще бъдат събрани, затова било добре, че е заложено нулево салдо т.е. 
балансиран бюджет. 
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Пламен Димитров видя положителен знак за заплатите в управляваните от държавата сектори, но убедено повтори за 
пореден път, че при здравеопазването няма да има достатъчно увеличение на заплатите – по-конкретно при училищното 
здравеопазване, домове за социални услуги, където ръстът на заплатите щял да е само 10% и няма да стигне исканата от 
медицинските сестри надница от най-малко 900 лева месечно. "Очакваме протести в музикално-културния бранш", 
предупреди синдикалният лидер, защото там положението с парите било трагично. 
Васил Велев пък посочи раздутия щат в МВР като проблем и обясни, че работодателите не подкрепят бюджета на НЗОК за 
догодина, защото логиката не е да има превенция, а хората да се разболяват. "Имаме прекомерно много болници на глава 
от населението, които не могат да изпълняват функциите си", заяви Велев и каза, че всеки трети болничен за 
работодателите е фалшив, като уточни, че се очаква увеличение на болничните догодина от 11%. "Съгласен съм донякъде", 
включи се и Димитров. 
Искаме да видим капиталови разходи за кабинети, за спортни бази, за бази като цяло, както и стипендии, повече средства 
за библиотеките, повече извънкласни занимания в основното образование – това искат работодателите от бюджета. За 
пореден път беше повдигнат въпроса с минималната работна заплата - трябвало да се договаря по сектори, а не от 
държавата, като Пламен Димитров подкрепи тезата. Освен това, трябвало да има по-голяма квота за ваучери за храна, 
което нямало да увеличи натоварването на бюджет. 
 
Investor.bg 
 
√ Бюджет 2020 – амбициозен за АИКБ, но консервативен за КНСБ 
Синдикалният лидер Пламен Димитров видя резерви при облагане на сивата икономика, а представителят на 
работодателите Васил Велев настоява за повече пари за профилактика 
Като амбициозен определи Бюджет 2020 председателят на АИКБ Васил Велев. В ефира на БНТ той заяви, че бюджетът е 
"малко по-щедър отколкото трябва в разходите" и по негови думи се основава на реалистично-оптимистична 
макроикономическа прогноза. 
От своя страна председателят на КНСБ Пламен Димитров посочи, че според синдиката този бюджет е консервативен и по-
лош от миналогодишния. Той оцени положително, че е заложена предвидимост откъм приходи и разходи, но подчерта, 
че Бюджет 2020 ще разпределя по-малко отколкото тази година. 
"Нарастването на общите приходи е по-малко като динамика и абсолютно число спрямо тазгодишното. През 2017 г. и 2019 
г. това число е растяло с повече от 4 млрд. лева. Сега се залагат в повече около 3,3 млрд. лева приходи при нарастващ БВП", 
пресметна синдикалният лидер. 
Димитров посочи, че според КНСБ има резерви в борбата със сивата икономика. По негови изчисления има около 28 млрд. 
лева, които "се въртят на сиво". Той е на мнение, че ако тези числа също бъдат обложени с данъци, могат да се адресират 
огромни възможности и да бъдат събрани допълнителни до 700 млн. лева приходи с разумност и премереност. 
Синдикалистът отбеляза, че продължава тенденцията по-голямата част от косвените данъци да се дават от по-ниско 
доходните групи в обществото, докато в преките данъци бизнесът плаща почти два пъти по-малко отколкото хората. 
“Бизнесът ще плати по-малък данък, ще има по-малки печалби, защото е платил по-високи заплати", обясни Васил Велев. 
Според него ръстът на възнагражденията изпреварва два пъти ръста на производителността, т.е. доходите растат много 
по-бързо от производството, което е част от свръхамбицията на бюджета. 
Той посочи, че макроикономическата прогноза на ЕС предвижда 3% ръст. “Имаме амбициозна прогноза за догодина при 
1,4% ръст на европейската икономика, подчерта представителят на работодателите и добави, че България е петата 
държава по ръст, който се предвижда за догодина, на фона на забавянето на световната и европейската икономика. 
Пламен Димитров напомни, че за поредна година предложението на КНСБ за въвеждане на необлагаем минимум липсва 
като мярка в приходната част, което по негови думи не е добър подход. Той е категоричен, че въпреки увеличението на 
заплатите с близо 1 млрд. лева общ разход, в няколко сектора то няма да се усети. 
“Няма пари за заплати в училищното и детското здравеопазване – там увеличението ще е 10%, възнагражденията няма да 
стигат и 900 лева", прогнозира синдикалистът. 
От своя страна Велев поясни, че АИКБ не е подкрепила бюджета за здравеопазване, защото е бил непропорционален – той 
дава четири пъти повече за болниците в ущърб на средствата за превенция и профилактика. 
“Системата е направена така, че се печели, когато хората са болни”, смята той и потвърди факта, че се предвижда 11% ръст 
на разходите за болнични. В АИКБ пресметнали, че всеки трети болничен е недействителен и там има огромен резерв от 
повишаване на приходите. 
Относно допълнителните 2,2 млрд. лева повече за заплати, които се предвиждат в Бюджет 2020, Димитров заяви, че няма 
да стигнат, но все пак са добра новина. Той изтъкна, че ангажиментът към учителите се запазва макар и със забавящ се 
темп, така че през 2021 г. за педагогическия персонал те ще стигнат 1,225 млрд. лева. 
В други сектори обаче заплатите, по неговите думи, се подценяват. Като пример той посочи музикално-сценичния бранш, 
където положението е "трагично" и се очакват протести. Димитров потвърди, че в сферата на социалното подпомагане 
има дупка в бюджета, тъй като няма закрила, ако бъде въведено увеличение на цената на електроенергията от 1 юли 
догодина, като и че липсват договорените 50 млн. лева за водни помощи. 
Като положителна новина Велев отчете заложените 100 млн. лева за нов подвижен състав на БДЖ. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Тристранката обсъжда развитието на България до 2030 г.  
Стратегическите цели ще са демографски подем и технологично развитие 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда програмата за развитие на България до 2030 година. 
Стратегическите цели, които си поставят управляващите, са демографски подем, технологично развитие и намаляване на 
неравенствата. В стратегията е заложено през 2030 г. България да е страна с висок жизнен стандарт, а населението да има 
богати възможности за личностно и професионално развитие. 
 
Дарик 
 
√ Депутатите обсъждат парите за пенсии и здраве 
Парите за пенсии и здраве за догодина ще бъдат разгледани на първо четене в Народното събрание, съобщи NOVA. 
Депутатите ще обсъждат предложеното от държавата увеличение на средствата за здравеопазване с около 500 милиона 
лева и по-високите пенсии от първи юли с 6,7%. 
От БСП вече обявиха, че между първо и второ четене ще поискат по-високо увеличение за доходите на възрастните хора. 
А от ДПС няма да подкрепят бюджета на общественото осигуряване, защото не решавал нито един от натрупаните 
проблеми в социалната сфера. Според проекта на финансовото министерство без промяна остават парите за втората 
година от майчинството - 380 лева на месец. Същият през 2020-та ще е и максималният осигурителен доход - 3000 лева. 
В същото време реформата във втория стълб на пенсионно осигуряване отново ще е на дневен ред. Социалното 
министерство ще представи законодателни предложения за усъвършенстване на изплащането на средствата от 
допълнителните пенсионни фондове. Частните фондове неведнъж са поставяли въпроса за ясни правила, по които да става 
превеждането на втората пенсия. 
 
√ Икономическото министерство и Световната банка заедно ще дигитализират българската икономика 
Заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова и Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Групата на 
Световната банка за България, Чехия и Словакия, проведоха среща, на която се договориха за партньорство между 
Министерството на икономиката и Групата на Световната банка, съобщиха от ведомството. 
Резултатите от аналитичните и консултантските услуги, които е предвидено да се предоставят от Групата на Световната 
банка, се очаква да рефлектират върху възможностите за България да стимулира икономическия растеж чрез инвестиции 
в иновации, както и върху капацитета на предприятията да станат по-иновативни, по-конкурентни на българския и 
международния пазар. 
Двамата са обсъдили още възможностите да се развие стабилна и устойчива екосистема на стартиращи предприятия, както 
и да се премине от традиционната към кръговата икономика, което да засили ефективното използване на енергия и 
ресурси. Необходимо е да се засили и ролята на индустриалните зони за предоставяне на услуги и продукти с добавена 
стойност, която да допринася за иновативността на предприятията в и около територията им. 
Зам.-министър Иванова е подчертала, че иновациите са основен двигател на конкурентоспособността на икономиката и е 
допълнила, че страната ни се стреми да премине от групата на т.нар. "плахи иноватори" към групата на т.нар. "умерени 
иноватори". 
 
В. Moнитор 
 
√ Няма да се намаляват евросредствата за България през 2020 г. 
Средствата за България по кохезионната и аграрната политика няма да бъдат намалявани през следващия седемгодишен 
период. Това заяви в интервю за БНР вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова. 
По думите й, дори ще има увеличение в някои сфери. 
„В проектопредложението за момента България също е от държавите, за която не очакваме намаление на земеделската 
политика, което не е така за всички останали държави. За България рискът от намаляване на средствата не стои, ако 
рамката бъде одобрена такава, каквато е“, каза Павлова. 
 
√ Срещу сивия сектор: Бусове ще се регистрират само от фирми 
Бусове няма да може да се регистират от физически лица. Така управляващите се опитват да се справят със сивия сектор в 
транспортния бранш за превоз на пътници. Промените са записание в проект за изменение и допълнение на Закона за 
автомобилните превози, публикуван за обществено обсъждане. 
Превозните средства от категории М2 и М3 са предназначени за превоз на повече от 8 пътници, а превозните средства от 
категория N3 са предназначени за превоз на тежки товари. Тези превозни средства се използват за търговска цел, а в 
същото време няма пречка да се регистрират на физически лица, което е предпоставка за извършване на 
нерегламентирани превози в сивия сектор, записано в мотивите на промените. 
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С проекта се регламентира, че превозни средства от категории М2, М3 и N3 могат да се регистрират само от юридически 
лица, едноличен търговец или физическо лице, регистрирано като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане 
на земеделските производители. 
Категория М2 са превозни средства с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, с технически допустима 
максимална маса не повече от 5000 кг, в които освен местата за сядане може да има място за правостоящи пътници. 
Категория М3 са превозни средства с повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача, с технически допустима 
максимална маса над 5 000 кг, в които може да има място за правостоящи пътници. Категория N са моторни превозни 
средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари. 
Припомняме, че от години физически лица извършват нелегални превози на пътници в страната и чужбина, основно към 
Белгия, Холандия и Германия. По темата „Монитор“ има серия публикации. 300 хиляди българи годишно участват в игра 
на руска рулетка, като се придвижват от точка А до точка Б в различни краища на България и Европа в микробуси на 
нерегламентирани транспортни "оператори". 
По данни на браншовиците по шосетата и магистралите в страната и у нас кръстосват 3000 превозни средства с места 7+1, 
които предлагат изгодни цени, транспорт от село до село или от врата до врата без никакви гаранции за пътници и товари. 
В социалните мрежи има специализирани странички, които набират пътуващи и чанти, а ако бъде спрян на пътя такъв 
микробус, хората вътре винаги са роднини, приятели и просто пътуват в една и съща посока. 
 
√ Догодина отпускат 114 млн. евро за 11 мерки по селската програма 
Догодина ще започнат приеми по 11 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 
с бюджет близо 114 млн. евро. Това стана ясно по време на заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г., 
съобщи пресцентърът на Министерството на земеделието, храните и горите. 
Управляващият орган представи на заинтересованите страни предложение за изменение на ПРСР. То включва 
преразпределение на средства във връзка с рамката за изпълнение и предложение за прехвърляне на средства от 
нестартирали мерки. 
По време на заседанието беше прието да бъдат преразпределени 77 млн. евро от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) към подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, мярка 
11 „Биологично земеделие“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. 
Преразпределението на средства има за цел да помогне за ефективното разходване на средства в заключителния етап на 
изпълнение на ПРСР. 
Управляващият орган на програмата одобри и прехвърляне на допълнителни средства в размер на 70 млн. евро от 
незапочнати мерки и подмерки. 
Ще се предостави възможност на малките свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят 
неблагоприятните икономически последици. Чрез осигурената подкрепа те ще могат да запазят конкурентните си 
предимства спрямо по-големите земеделски стопанства, в условията на модернизирани животновъдни обекти с повишена 
превенция от епизоотии. 
През 2020 г. за първи път ще започне и подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“. По нея ще се подпомагат дейности за 
залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, ограждане на 
залесените територии и др., като ще се насърчи и създаването на медоносни видове. 
 
БНТ 
 
√ Българо-гръцката газова връзка ще бъде готова до следващата есен  
До следващата есен ще бъде завършена и пусната в експлоатация българо-гръцката газова връзка. Това обяви премиерът 
Бойко Борисов, който провери как върви строителството на газопровода. На инспекцията присъстваха още министърът на 
енергетиката, както и посланиците на САЩ, Азербайджан и Гърция. 
Най-късно до края на октомври догодина ще бъде завършено изцяло трасето на новата газова връзка между Комотини и 
Стара Загора, което ще понижи и цената на синьото гориво, прогнозира премиерът Бойко Борисов. 
Бойко Борисов, премиер: Газовият хъб "Балкан" и това, което правим като газова борса, ще даде възможност не да 
подменяме един с друг източник, а за конкуренция. Този, който докара именно за българските граждани, българската 
икономика и индустрия по евтин газ, да можеш да си купиш по-евтиния газ. Нека да има конкуренция. 
Газопроводът е с първоначален капацитет от 3 млрд. куб. метра газ и се счита за основния маршрут, по който ще дойдат 
алтернативни на руските доставки. 
Бойко Борисов: Догодина по това време най-късно България ще може да доставя втечнен газ от Америка, от Катар, от Кипът, 
от Египет, от Азербайджан, милиард и двеста. 
Ние ще можем да кажем на българите: "Вие нямате никаква зависимост, може да доставите газ от всякъде и никой не 
може да ви спре парното". 
Сред договорените количества за догодина са и доставки на втечнен природен газ от САЩ. 
Херо Мустафа, посланик на САЩ в България: Както каза премиерът Борисов, този проект е много важен за 
диверсификацията и енергийната сигурност. Енергийната сигурност е национална сигурност. 
Бойко Борисов наблегна няколко пъти на факта, че България осигурява по-голяма част от финансирането за проекта - близо 
500 млн. лева. 
Отделно страната ни отделя и около 4 млн. лева за археологически разкопки по трасето, които премиерът показа на 
чуждите посланици днес. Според него работата по тях е забавила малко и строителството на газопровода. 
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√ В четвъртък ВСС отново ще гласува за Иван Гешев  
Повторното гласуване за кандидата за главен прокурор на България Иван Гешев във Висшия съдебен съвет /ВСС/ ще стане 
в четвъртък. Това става ясно от дневния ред на ВСС. 
В четвъртък, от 10.00 часа, Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание, на което ще разгледа указа на 
президента от 7 ноември и ще проведе повторно гласуване, е записано в дневния ред на заседанието. 
Президентът Румен Радев върна избора на Гешев с мотива, че не е имало истинско състезание между кандидати. Иван 
Гешев беше избран на 24 октомври с 20 гласа "за" и 4 "против". 
 
√ Мария Габриел ще създаде програма "Зелен Еразъм" за ученици и учители  
Българският еврокомисар Мария Габриел съобщи в Хасково, че като комисар по образованието в новата Европейска 
комисия вече изцяло ще отговаря за плана за действие за цифровото образование. Затова тя ще направи така, че новите 
технологии да бъдат част от образованието, за да го направят по-интерактивно и по-забавно за учениците. Еврокомисарят 
съобщи още, че в рамките на програмата „Еразъм“ ще иска да създаде “Зелен” Еразъм", обърнат не само към студентите, 
но и към учениците и към учителите. 
Мария Габриел, еврокомисар: В рамките на новата програма "Еразъм" специално внимание ще обърнем на учителите, и 
за тях мобилност, и за тях възможност да бъдат с класовете, докато осъществяват такъв тип нов опит. Разбира се, ще 
разчитаме на тях, защото за първи път искаме да създадем европейска учителска академия, където учителите да 
разработват модули с новите технологии, които да бъдат внедрени в училище. 
 
√ Ученици от Пловдив придобиват практически умения с дуално обучение  
Професионалната Гимназия по електротехника и електроника в Пловдив вече е сключила договори с 30 фирми, в които 
учениците от класовете с дуалното обучение ще придобиват практически умения.  
Със средства на работодателите вече са изградени и 5 класни стаи за подготовка на кадри за индустрията. 
Тази година само в Пловдив има 10 дуални паралелки, което е повече от всички в последните 3 години, съобщи заместник-
кметът Стефан Стоянов. Тази система осигурява онази част на подготовката, която липсва в училище. В Професионалната 
гимназия по електротехника и електроника добавят към нея и извънкласни форми - например Клуб по програмиране и 
микроконтролери. 
Стоянка Анастасова, директор на ПГЕЕ-Пловдив: Всъщност това е успешният модел за партньорство между 
професионална гимназия и бизнес партньор, който осигурява на учениците съвременна и ергономична физически среда и 
модерно технологично оборудване. 
От фирма за производство на медицинска техника са оборудвали кабинет за измерване и контрол на платки. 
Веселин Каравасилев: Помощта беше основно в извънработно време - чисто физически това, което свършихме тука в 
лабораторията. Основната причина беше, че аз съм бивш възпитаник на тази гимназия и, да кажем, че се чувствах длъжен, 
че трябва да върна дори в малка степен това, което е дала за мен. 
Някои от учениците вече са доказали знанията си и са поканени да работят във фирмата, която е оборудвала кабинета.  
Петър Петров, ученик в 12 клас, специалност „Микропроцесорна техника": Ето, таймерът отчита финиш. Изработва се в 
различни видове големини. Информацията, която се изобразява на дисплея, е записана на микроконтролера. Може да се 
промени, могат да се създадат и други. 
Все повече компании се включват в обучението на нови кадри в региона, за да могат да подготвят специалисти още в 
училищата. А учениците се запознават какво се прави в производствата и кои са последните тенденции, така че след 
гимназията да могат, ако желаят, веднага да се включат на пазара труда и да изграждат своята кариера. 
 
News.bg 
 
√ Близо 167 милиона приходи на хотелите през септември, отчитат от НСИ 
Приходите от нощувки през септември 2019 г. достигат 166.7 млн. лв., или с 1.5% повече в сравнение със септември 2018 
година. Това показват данни от последното проучване на НСИ.  
Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани - с 13.8%, докато тези от чужди граждани намаляват с 
1.8%. 
Българите нощували в местата за настаняване през септември 2019 г., са 377.8 хил. и са реализирали средно по 2.5 
нощувки. Чуждите граждани са 469.5 хил. и са реализирали средно по 4.6 нощувки, като 72.9% от тях са нощували в хотели 
с 4 и 5 звезди. 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2019 г. е 36.4%, като намалява с 1.0 процентен пункт в 
сравнение със септември 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 48.3%, следват местата 
за настаняване с 3 звезди - 32.1%, и с 1 и 2 звезди - 20.2%. 
През септември 2019 г. в страната са функционирали 2 924 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, 
хижи и други места за краткосрочно настаняване. 
Броят на стаите в тях е 131.6 хил., а на леглата - 294.7 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата 
за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.9%, а броят на леглата в тях - с 0.8%. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г., е 3 097.1 хил., или с 
2.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 4.6%) се 
наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. 
През септември 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 32.3% 
- на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.9% от нощувките на чужди граждани и 31.0% - на 
българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 36.7%. 
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Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2019 г. се увеличава с 1.4% в сравнение със същия 
месец на 2018 г. и достига 847.3 хил., като е регистрирано увеличение при българските граждани с 3.3% и намаление при 
чужденците с 0.1%. 
 
√ Изтича срокът за обсъждане на проекта за новата програма по пчеларство  
Изтича срокът за обществено обсъждане на проекта на Наредба за прилагане на новата тригодишна Национална програма 
по пчеларство 2020-2022 г. 
След отразяване на постъпилите бележки, тя ще бъде публикувана в Държавен вестник. Веднага след това ще бъде отворен 
и приемът на заявления за подпомагане по програмата. Финансовите средства за 2020 г. в размер на 6 399 405 лева, от 
които 50% са от националния бюджет. 
Бюджетът по програмата за тригодишния периода 2020-2022 г. е с 35 % повече от този за предходния период - общо 19 
199 412 лева. Към момента са изплатени 3 677 335 лева за 2019 г., което е 77% от определения годишен бюджет. 
Наредбата поставя акцент на пчеларските сдружения и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти, 
с цел преодоляване на раздробеността и съществуващото разединение в сектора към настоящия момент. 
Тя има за цел да промотира произведените пчелни продукти, достигайки директно до крайния потребител чрез 
организиране на базари. Те ще могат да кандидатстват и за доказване на резистентност към причинителя на заболяването 
вароатоза, което нанася най-големи щети в сектора. 
За първи път в проектонаредбата е предвидено финансиране за изследване разпространението на нозематозата, както и 
за наличие на остатъчни количества пестициди в хранителните запаси на пчелните семейства. 
През 2019 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчели, беше предоставено трикратно подпомагане под формата на 
държавна помощ от типа de minimis, като осигурените финансови средства са в размер на 8 600 000 лв. По две от 
подпомаганията, право да получат финансова помощ имаха всички регистрирани земеделските стопани, притежаващи 20 
и повече пчелни семейства, реализирали на пазара качествен пчелен мед. 
Общият размер на подпомагане за едно пчелно семейство бе в размер на 13,47 лв. За първи път беше предоставена 
финансова помощ от 118 лв. за компенсиране на разходи при подмор на пчелни семейства, в следствие на проведени 
нерегламентирани растителнозащитни мероприятия. 
МЗХГ създаде и Консултативен съвет по пчеларство, в който участват представители на всички регистрирани 
неправителствени организации в сектора. За ограничаване отравянията на пчелните семейства се предприе и промяна на 
Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане 
на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, като е създадена работна група. 
Министерството на земеделието предприе засилени мерки за контрол по повод въведена ограничена употреба на 
неоникотиноиди. Беше облекчена и регистрацията на биопестициди и щадящи пчелите Продукти за растителна защита 
(ПРЗ). 
С цел по-добрата информираност на страницата на БАБХ са публикувани Регистър на издадените разрешения за прилагане 
на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане и Списък на разрешените за употреба инсектициди, като тези 
опасни за пчелите са със знак SPe8. 
За по-добра и навременна информираност на пчеларите, за провеждане на растителнозащитни мероприятия се работи по 
изграждане на електронна оповестителна система. 
За подобряване на контрола от 15 март 2020 г. ще стартират дежурства на инспектори от ОДБХ, включително и в почивните 
дни, които ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани третирания с ПРЗ. 
За подобряване на пчелната паша през следващата година се предвижда залесяване на над 20 хил. дка с медоносна 
растителност. 
 
Informo.bg 
 
√ Красимир Вълчев: През следващите години ще бъдем изправени пред недостиг на специалисти във всички сектори 
В Университета за национално и световно стопанство в София бе открит тридневен младежки икономически форум на 
тема „Перспективи и предизвикателства пред висшето образование 30 години след началото на прехода“. Гост на форума 
беше министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той направи преглед на мащабните трансформации в 
българското общество след демократичните промени и в системата на висшето образование в частност. „Висшето 
образование се масовизира. Беше регламентиран краен модел на академично самоуправление. Той доведе до автономия, 
но и до раздалечаване на държавата от държавните ВУЗ-ове и БАН, което не е желателно“, заяви Вълчев. 
Като проблем в системата на висшето образование Вълчев открои ученето само заради получаването на диплома. 
„Увеличихме нерационалното търсене на висше образование – заради самата диплома, а не заради знание и умение. 
Нерационалното търсене избуя в социалните, в стопанските, в правните науки“, отбеляза той. 
Просветният министър обърна внимание на разминаването между нуждите на пазара на труда у нас и това, което 
предоставя за него като кадри българското образование. „През следващите години ще бъдем изправени пред повсеместен 
недостиг на специалисти във всички сектори. Възрастовата ни структура е такава, че при нормално възрастово 
разпределение след 10 години трябва да се пенсионират 25% от хората, при нас ще се пенсионират 40% от хората. Младите 
хора, които ще навлизат на пазара на труда, ще бъдат едва 2/3 от тези, които ще излизат“, каза още Красимир Вълчев. 
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БНР 
 
√ Представят законодателни текстове за вторите пенсии  
Социалното министерство ще представи днес предложения за законодателни промени, свързани с изплащането на т. нар. 
втори пенсии от частните пенсионни дружества.  На кръглата маса по темата са поканени представители на частните 
фондове, парламентарните комисии по бюджет и финанси и социална политика, както и на бизнеса и синдикатите. 
Първите, които ще получат втората пенсия, освен тази от НОИ, са жените, родени след 1 декември 1959 г. Те задължително 
са внасяли осигуровки в частните дружества. Очаква се това да се случи през есента 2021 г. Тогава те ще навършат и 
изискваната възраст за пенсия при трета категория труда. За мъжете втората пенсия ще започне да се плаща през 2024 г. 
заради по-високата изисквана възраст за пенсия. 
До момента няма схема, по която да се урежда плащането на допълнителната пенсия. 
Преди година държавата и пенсионните фондове постигнаха съгласие вторите пенсии да са пожизнени, месечни, 
разсрочени или еднократни. 
Условие за пожизнената пенсия тогава бе парите в партидата на човека да позволяват месечният размер да не бъде по-
малък от 20% от минималната пенсия за стаж и възраст. Тогава социалният министър пресметна, че за първите пенсионери 
с втора пенсия месечните суми ще са около 40 лв. Ако натрупаната сума в партидата е недостатъчна, пенсионерът ще може 
да си избере средствата да се изплащат разсрочено за 5, 10 или 15 години. 
Предложената преди години схема не бе оформена законодателно. Днес социалният министър Бисер Петков ще представи 
законодателни текстове, които да бъдат публикувани за обществено обсъждане. 
 
√ "Мудис" понижи до негативна перспективата пред глобалния кредитен рейтинг за 2020 година  
В понеделник рейтинговата агенция "Мудис" намали своята глобална суверенна перспектива за 2020 година до 
"отрицателна“ от "стабилна", посочвайки че подривната и непредвидима световна политика ще забави растежа и ще 
увеличи риска от икономически или финансови шокове, предаде Ройтерс. 
Агенция, която вече отправи предупреждения за понижаване на кредитния рейтинг на страни като Великобритания, Южна 
Африка, Индия, Мексико, Турция и Хонконг, заяви, че зад днешното решение стоят три основни движещи сили. 
Според нея непредсказуемите политики и търговските войни, като тези между САЩ и Китай, биха отслабили отворените и 
икономиките, разчитащи на износа на суровини. Все по-антагонистичната среда също може да навреди на глобалните и 
национални институции, което заедно с по-ниския икономически растеж увеличава вероятността от кризи, като в същото 
време намалява капацитета за справяне с тях. 
"В непредсказуема среда, растежът и кредитните рискове сочат в посока надолу", посочи "Мудис" при представяне на 
годишния си доклад за 142 държави, чийто държавен дълг е в размер на 63,2 трлн. долара. 
"Има малък лъч надежда и нарастващ риск за повече негативни резултати. Непредсказуемата политика създава 
непредсказуема икономическа и финансова среда", се посочва в доклада на кредитната агенция. 
Макар че най-яркият пример остават търговските спорове между САЩ и Китай, напрежението, което намалява 
икономическия растежа, се е повишило също така в Персийския залив, между Япония и Корея, Индия и Пакистан, САЩ и 
ЕС, както и ЕС и Великобритания. 
Първият ефект от тези напрежения и по-специално негативното въздействие от повишаването на тарифите върху обема на 
търговията, не винаги е най-сериозният, тъй като отрицателното влияние върху инвестициите и капиталовите потоци 
вероятно ще навреди както на близкосрочните, така и на средносрочните перспективи за растеж във всички региони, 
предупреди "Мудис". 
Рейтинговата агенция очаква растежът на най-добрите световни икономики от Г-20 да остане около 2,6% през следващата 
година след 3% през 2018-а. 
Държавите, които са силно ангажирани в световните вериги за доставки и които разчитат на търговията, са изправени пред 
забавяне на техните икономики, посочи "Мудис", визирайки в най-голям степен Хонконг, Сингапур, Ирландия, Виетнам, 
Белгия, Чехия и Малайзия. 
Други държави с голям дефицит по текущата сметка, които разчитат най-много на външен капитал - Ливан, Монголия, 
Тунис, Пакистан, Шри Ланка, Аржентина, Турция и в по-малка степен Индонезия и Южна Африка - пък са изложени най-
много на финансови шокове. 
"Последните години предлагат достатъчно доказателства за възможностите за обръщане на капиталовите потоци и ако 
тази тенденция се запаси, може да навреди фундаментално на страните - реципиенти", се казва в доклада на "Мудис". 
 
√ Проучване: Намаляването на скоростта на корабите ще има огромни ползи  
Намаляването на скоростта на корабите може да има огромни ползи за хората, природата и климата, сочи нов доклад, 
цитиран от Би Би Си. 
Около 20% намаляване ще намали вредните емисии, но и ще ограничи замърсяването, което вреди на човешкото здраве. 
Ограничаването на скоростта ще намали и подводния шум с 66% и ще понижи шансовете за сблъсъци с китове със 78%. 
Преговарящи от ООН ще се срещнат тази седмица в Лондон, за да обсъдят предложения за скоростта на плавателните 
съдове в морските води. 
Кораби от всички размери и видове, транспортират около 80% от световните стоки като обем. Но те са отговорни и за 
значителен дял от глобалните вредни емисии заради изгореното гориво. 
Новото проучване, направено по поръчка на организациите „Морета в риск“ и „Транспорт и околна среда“, надгражда над 
съществуващо изследване, според които намаляването на скоростта на корабите е добра идея с цел намаляване на 
парниковите газове.  
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√ Фон дер Лайен: Макрон отвори вратата на Западните Балкани за Русия, Китай, Турция  
Като блокира преговорите за членство в ЕС за Албания и Македония, Еманюел Макрон отвори вратата за Русия към 
Западните Балкани, предупреди Урсула фон дер Лайен. 
Новоизбраният председател на Европейската комисия призова лидерите на Евросъюза да започнат незабавно преговори 
за присъединяване с двете държави. Тя заяви, че ако Европейският съюз не утвърди позицията си в региона, Русия или 
Китай могат да запълнят празнината, съобщи „Дейли експрес”, цитиран от БГНЕС. 
По време на срещата на върха на европейските лидери миналия месец Еманюел Макрон блокира процеса на преговори 
за членство с Албания и Македония. 
В реч по повод 30-ата годишнина от падането на Берлинската стена Урсула фон дер Лейен заяви, че Европа „е поискала 
много от Северна Македония и Албания и те са изпълнили всичко”. „Сега трябва да удържим на думата си и да започнем 
преговори за присъединяване“, категорична е тя. 
Фон дер Лайен подчерта, че лидерите на ЕС бавят перспективата за членство за страните от Западните Балкани още от 2003 
година. 
Тя предупреди, ако Брюксел не им предложи европейска перспектива, „други ще запълнят празнината - Китай, Русия, 
Турция или Саудитска Арабия“. 
Френският президент беше единственият лидер на ЕС, който се обяви срещу разширяването при сега действащите 
процедури. В интервю за списание „Икономист“ Макрон заяви, че Брюксел трябва да реформира процедурите за членство. 
„Не искам нови членове, докато не реформираме самия Европейски съюз”, категоричен беше Макрон. 
В подкрепа на твърдението за нарастващо напрежение между Париж и Берлин, Ангела Меркел също разкритикува 
френската позиция относно разширяването на ЕС в Западните Балкани. 
Германският канцлер заяви, че е „изключително важно за стратегическите европейски интереси тези държави да не губят 
надежда един ден да могат да се присъединят към ЕС“. 
Според Меркел, разширяването в Западните Балкани ще помогне на Евросъюза да се справи с проблема с миграцията - 
едно от основните предизвикателства пред Европейската комисия на Урсула фон дер Лайен през следващите пет години. 
 
√ Кремъл: Путин и Меркел се договориха Донбас да получи специален статут в Украйна  
Руският президент Владимир Путин и германският канцлер Ангела Меркел се договориха в телефонен разговор в 
понеделник, че Украйна трябва да даде специален статут на контролирания от сепаратистите Донбаски регион, който 
статут да бъде определен в украинското законодателство, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс. 
Двамата лидери обсъдиха и подготовката за четиристранна мирна среща на върха за Украйна, включваща самата Украйна, 
както и Русия, Германия и Франция, допълни Кремъл, без обаче да посочи конкретна дата. 
В центъра на разговора е била подготовката на среща на върха в нормандски формат, посочи и заместник-говорителят на 
германското правителство Улрике Демер. 
За последно лидерите на Русия, Украйна, Франция и Германия се срещнаха в така наречения "Нормандски формат" през 
октомври 2016-а година. Групата получи името си от среща на лидерите на страните в Нормандия, Западна Франция, през 
2014-а година. 
Двамата лидери са обсъдили и въпроса за бъдещия транзит на руски газ през територията на Украйна, поясни преслужбата 
на Кремъл и припомни, че тази тема е обект на тристранни разговори, водени от Русия, Украйна и Европейската комисия.  
Междувременно Асошиейтед прес предаде, че представители на украинските правителствени сили и на проруските 
сепаратисти обявиха днес, че двете страни са приключили изтеглянето си от линията на съприкосновение в Източна 
Украйна. 
Започналото в събота раздалечаване на войници и оръжия в района на населеното място Петривске бе последвано от 
изтегляния и в други части по фронтовата линия, на която подкрепяните от Русия сепаратисти се сражават с украинската 
армия от 2014 г. В боевете досега са загинали над 13 хиляди души. 
Раздалечаването на силите в Източна Украйна е смятано за важна стъпка към организирането на такава среща на върха 
между Русия и Украйна и посредниците Германия и Франция с цел прекратяване на конфликта. 
Според информацията на Кремъл за проведения днес телефонен разговор, Путин и Меркел също така подкрепиха 
незабавното прекратяване на огъня в Либия без поставянето на предварителни условия, както и отбелязаха важността за 
завръщане на сирийските бежанци.  
 
Dnevnik.bg 
 
√ С промени в закон се прави първи опит за контрол върху тротинетките  
С промени в Закона за автомобилните превози (ЗАП) управляващите ще опитат да въведат ред в използването на 
електрическите тротинетки. Новите текстове са публикувани за обсъждане на Портала за обществени консултации на 
Министерския съвет, като по тях се приемат препоръки и предложения в рамките на две седмици. 
Уточнява се, че срокът е кратък, тъй като проектът вече е бил публикуван за обществено обсъждане за 30 дни. 
Що е то ел. тротинетка 
Според дефиницията електрическа тротинетка е индивидуално електрическо пътно превозно средство, оборудвано с 
електрически двигател и максимална конструктивна скорост, надвишаваща шест километра в час, без или със място за 
сядане със собствена маса до 50 килограма. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, 
обслужващи лица с увреждания. 
Промените в закона вкарват регламент и за самобалансиращите се превозни средства, станали известни като "Сегуей", по 
името на една от първите фирми, които ги предложи масово. Според текстовете това е превозно средство с едно колело 
или с две успоредно разположени колела, задвижвано от двигател, чиято максимална конструктивна скорост не 

http://bnr.bg/post/101179691
http://bnr.bg/post/101179691
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4768
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надвишава 25 км/ч, за което е характерно присъщо нестабилно равновесие и което се нуждае от спомагателна контролна 
система, за да се поддържа в равновесие. 
Минималната възраст на водача на индивидуално електрическо превозно средство е шестнадесет години, ако то се кара 
по улици и пътища и четиринадесет години, ако се управлява само по велосипедни алеи. 
Задължително е да са видими 
Според предлаганите промени в ЗАП тротинетките трябва да имат бяла или жълта добре различима светлина отпред и 
устройство за излъчване на червена светлина отзад. В тъмните часове на денонощието пък техният водач е длъжен да 
ползва светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан. 
Задължително е и носенето на каска. 
Що се отнася до мястото на тротинетките на пътя, те до голяма степен са приравнени с велосипедите. Посочва се, че при 
наличие на велоалеи тяхното място е там. 
При липса на изградената велосипедна инфраструктура тротинетките трябва да са възможно най-близо до дясната граница 
на платното за движение. Проектът забранява на водача на индивидуалното електрическо превозно средство да го кара 
по улици I клас и пътища, на които максимално разрешената скорост е над 50 километра в час, както и да се движи по 
улици II клас без изградена велосипедна инфраструктура. 
Не е разрешено и карането на еликтрическа тротинетка по пътища, на които има знак "Забранено е влизането на 
велосипеди", както и в бус лентите. Текстовете в проекта на закон ограничават максималната скорост на индивидуалните 
електрически превозни средства на 25 км/ч. Забранява се и ползването им на повече от един човек. 
И още забрани: 
- да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно 
средство; 
- да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка; 
- да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него; 
- да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за 
другите участници в движението; 
- да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци; 
- да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство. 
В проекта за промени на ЗАП се уточнява, че всяка община може с наредба на общинския съвет да определи по-ниски 
максимално допустими скорости за движение на територията на съответната община, както и ред и условия за използване 
на индивидуални електрически превозни средства под формата на споделено ползване, включително максимално 
допустим брой превозни средства и задължителни зони за тяхното паркиране. 
 
√ "Икономист": Очакваме предсрочни избори и бавни реформи, особено в правораздаването  
Тази управляваща коалиция в България няма да издържи до следващите избори през май 2021 г. и предстои предсрочен 
парламентарен вот, най-вероятно след поканата за влизане в т.нар. чакалня на еврозоната. 
Още по-голямото интегриране на страната в евроинституциите ще зависи от борбата с корупцията, напредъка в спазване 
върховенството на закона и провеждането на вътрешни реформи. Но прогресът в тази посока ще бъде бавен. 
Постепенно ще се подобрява и качеството на администрацията и премахването на ненужните регулации. 
Това са част от прогнозите на "Икономист интелиджънс юнит" - анализаторското звено на групата "Икономист", за 
развитието на България до 2024 г., разпространени в края на октомври. Издателите периодично публикуват подобни 
национални доклади, които бизнесът и политици използват да се ориентират какво да очакват от съответната страна в 
икономически и политически план. 
Дребнави и личностни конфликти между партиите в правителствената коалиция и особено враждебното отношение на 
"Обединени патриоти" към ЕС имат потенциал да забавят процеса на иначе продължаващи институционални и структурни 
реформи в периода 2020-2024 г. Но това напрежение няма да постави под въпрос основни елементи като валутния борд, 
данъчната политика, развитието на инфраструктурата, финансовия надзор или опитите да се подобри образованието, 
казват авторите. 
Според тях България няма да въведе еврото до средата на следващото десетилетие. Те предупреждават, че икономиката 
на България вече изпитва някои проблеми още преди реално да е започнал очакваният период на продължителен бавен 
растеж в Европа. Според "Икономист интелиджънс юнит" настоящата година ще завърши с доста добър растеж от 3.6% от 
БВП, но и обясняват, че той се дължи основно на вътрешното частно потребление, подкрепено от вдигането на 
номиналните заплати и солидните правителствени разходи (ръст от 3.9% за 2019 г.) на фона на намаляващи инвестиции. 
Преките чуждестранни инвестиции няма да се подобрят чувствително - при прогнозни 1.5 млрд. долара за 2019 г. те ще са 
1.3 млрд. догодина, 2 млрд. през 2021 г. и след това ще останат на ниво около 2.1 млрд. долара до края на 2024 г. 
Повишаването на заплатите и цените на енергията и горивата в България са посочени сред основните причини за бързото 
увеличаване на инфлацията - до средно 2.4% за 2017-2018 г. след тригодишна дефлация през 2014-2016 г. Очакването е за 
инфлация от 2.9% за 2019 г. и задъпжане около това ниво (средно 2.8%) за 2020-2024 г. Причините са добре известни и 
посочвани и от други анализатори - относително бързото вдигане на заплати всяка година, трудното намиране на 
служители на вътрешния пазар и растящи цени на суровини на световните пазари. 
Износът рязко се забави (-2.5% на годишна база) през второто тримесечие, основно заради слаб туристически сезон и 
затруднения в глобалната търговия. Инвестициите, на които се дължеше растежът през 2018 г., този път са по-малко, 
включително защото банките имат повишени нива на необслужвани кредити, а компаниите извън финансовия сектор са 
ограничени от високи нива на задлъжнялост. 
Ето какви приоритети очават в "Икономист" за периода, който анализаторите разделят на две половини по 2 
години: 
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2020-2021 г. 
- няма да се развива приватизирането на комунални услуги и индустриални предприятия 
- бавно ще се либерализира енергийният пазар 
- ще има реформи в ръководството на държавните компании 
- въпреки натиска от националистите, правителството активно ще опитва да привлича чуждестранни инвеститори, особено 
в автомобилния сектор 
- увеличават се инвестициите в инфраструктура, икономиката продължава да расте 
- ЕС сключва нови търговски споразумения 
- България кандидатства за механизма ERM II, известен като чакалнята за еврото, страната се интегрира в европейския 
финансов апарат 
- ще има още реформи на митниците и приходната агенция; данъчните процедури се облекчават 
- едва ли ще има понижаване на данъчните ставки, ще се запазят плоският данък върху доходите и ниските нива на 
корпоративния данък 
- наемането на работници остава евтино, но разходите за труд ще се повишават, включително защото перспективите за 
икономически растеж ще стимулират и вдигането на заплатите 
- растящи разходи за образование и обучение с фокус върху професиите, необходими на пазара 
- строителството на пътища остава приоритет, въвежда се тол система, летището на София се отдава на концесия 
- интернет проникването се задълбочава, расте броят на абонатите на мобилен интернет; цифровизацията в бизнеса и 
използването на електронна търговия (макар и от ниски за ЕС равнища) се разрастват. 
2022-2024 г. 
- заради членството в ЕС ще се подобряват политиката за конкуренция и защита на частната собственост 
- продължава либерализиране на енергийния пазар и намаляване на контрола над цените 
- продължават опитите за привличане на чуждестранни инвестиции чрез административни стимули и процедурна 
гъвкавост 
- намаляват пречките пред търговията, тъй като и съседните страни се придвижват към членство в ЕС; все пак Брекзит може 
да създаде известни проблеми в търговията 
- подобряване събирането на данъци, реформирането в ЕС на облагането на дигиталните компании намалява избягването 
на плащане на данъци 
- заради чуждестранното участие постепенно се подобрява ефективността на финансовите услуги, бавно расте и 
небанковото финансиране 
- затрудненията в намирането на образован персонал води до ръст на заплатите в определени сегменти и намаляване на 
емиграцията на българите в чужбина 
- още строителство на пътища, опити за модернизиране на железниците, макар и посрещнати със съпротива 
- появяват се нови трансгранични газови връзки 
- с помощта на средства от ЕС растат публичните разходи за изследователска работа и разработки. 
Без да навлизат в подробности за структурата на частното потребление на глава от населението от "Икономист" посочват, 
че то ще расте (в доларово измерение) от 5790 през настоящата година на 6210 догодина и 6900 през 202 г. 
Общият размер на личните разполагаеми приходи също ще се увеличава - от 71.9 млрд. лв сега на 76.5 млрд. лв през 2020 
г. и 80.9 млрд. лв година по-късно. Но в анализа отново няма разбивка как се разпределя сред българите този ресурс. 
"Икономист интелиджънс юнит" прави и оценка на това доколко вероятни са описаните сценарии в следващите 2 години 
и какво въздействие би имал всеки от тях върху правенето на бизнес в България.  
- разпадането на управляващата коалиция е оценено като най-вероятно и с най-силен ефект 
- пречките, създавани от ниското качество на администрацията също са определени като най-вероятни и с висока степен 
на въздействие върху деловата активност. 
- тук се появява и вероятност за спиране на проекта за АЕЦ "Белене", което е оценено като с висока степен на вероятност, 
но с умерен ефект върху бизнеса 
- увеличените разходи заради мудната е непрозрачна правораздавателна система са оценени като процес с умерена 
вероятност за реализиране, но висока степен на въздействие върху бизнеса 
 
В. Дума 
 
√ България ще има модерна лаборатория на Антарктида 
Нова научна лаборатория ще бъде изградена за българските учени на Антарктида, стана ясно след като президентът Румен 
Радев изпрати вчера 28-та антарктическа експедиция с българския флаг. "Тези проби, които събираме на Антарктида, са 
изключително ценни. Те са събрани в много тежки атмосферни условия. Престъпление е да се погубят, докато стигнат до 
обитаемите континенти с модерни лаборатории. Ние ще имаме възможността тези проби да бъдат обработени още на 
място", обясни проф. Христо Пимпирев. Той добави, че екипът ще работи по 8 научни проекта - биоложки, геоложки и от 
хуманитарните науки. 
Президентът Радев припомни, че тази година се навършват 30 години, откакто българската наука присъства на ледения 
континент. Според него България се е утвърдила като един от водещите изследователи там. "С много любов и всеотдайност 
нашите полярници са създали една малка България на континента. Всяка следваща експедиция добавяше по нещо ново", 
отчете Радев. Той изрази удовлетворението си, че България има солидно участие в тези важни за цялото човечество 
инициативи. Президентът заръча на полярниците да развеят гордо българския флаг. 
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 „Мениджър Нюз“ 
 
√ Водещите фондови борси в Европа започнаха седмицата в червената зона  
Водещите европейски борсови индекси започнаха седмицата с понижения на фона на ескалацията на напрежението в 
Хонконг, политическата безизходица в Испания и решението на Moody’s да понижи перспективата на кредитния рейтинг 
на Великобритания заради Брекзит, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,12 пункта, или 0,52%, до 403,30 пункта. Немският DAX се понижи с 
68,21 пункта, или 0,52%, до 13 160,35 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 94,56 пункта от 
стойността си, или 1,28%, достигайки ниво от 7 264,82 пункта. Френският CAC 40 записа сапд от 9,33 пункта, или 0,16%, до 
5 880,37 пункта. 
В петък рейтинговата агенция Moody’s ревизира прогнозата за суверенния рейтинг на Великобритания, като я понижи до 
„отрицателна“ от „стабилна“. Същевременно с това агенцията потвърди оценка на Обединеното кралство на ниво Аа2. 
На пазарите натежаха и данните за британската икономика, която едва избегна рецесията, записвайки ръст от 0,3% на през 
последното тримесечие. 
Сред най-големите губещи в търговската сесия в Лондон бяха насочените към азиатския пазар банки HSBC и Standard 
Chartered, чиито акции поевтиняха съответно с 2,43% и 2,67%, след като насилието в Хонконг ескалира. 
Ситуацията в специалния административен район на Китай се отрази и на сектора на луксозните стоки, като книжата на 
Burberry, LVMH, Richemont и Swatch Group поевтиняха съответно с 2,79%, 0,42%, 1,85% и 1,73% 
Основния фондов индекс на Испания IBEX се понижи с 0,53%, след като предсрочните парламентарни избори в страната 
бяха спечелени от управляващата социалистическа партия, която обаче остава без мнозинство. 
„Вторите парламентарни избори в рамките на по-малко от година не разрешиха политическата безизходица в Испания, а 
всъщност я влошиха“, коментира анализатор от Unicredit. 
Акциите на швейцарският фармацевтичен гигант Novartis поскъпнаха с 0,98%, след като компанията обяви, че ще придобие 
японският отдел на южноафриканската компания Aspen Pharmacare, като сделката се оценява на над 400 млн. евро. 
Пореден седмичен ръст в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха лек ръст в петък, достигайки нови рекордни върхове, на фона 
на седмица, белязана от търговски оптимизъм и ротация на инвестициите от облигациите към акциите, предаде Си Ен Би 
Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 6,44 пункта, или 0,02%, до 27 681,24 пункта, благодарение на поскъпването 
на акциите на Disney. Широкообхватният Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 7,90 пункта, или 0,26%, до 3 093,08 пункта, 
следвайки печалбите в технологичния и здравния сектор. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна 
с 40,80 пункта, или 0,48%, до 8 475,31 пункта. 
Индексите записаха и пореден седмичен ръст. За S&P 500 това беше 5-та поредна седмица на повишения, като през нея 
индексът добави 09 % към стойността си. Nasdaq записа 6-ти седмичен ръст, напредвайки с 1,1%, докато Dow регистрира 
трета седмица на растеж, прибавяйки 1,2% към стойността си. 
В четвъртък говорителят на Министерството на търговията на Китай Гао Фън заяви, че Пекин и Вашингтон са се договорили 
да отменят някои от двустранните мита върху вноса и че двете страни са близо до подписване на „първата фаза“ на 
търговското споразумение. Той обаче подчерта, че двете страни трябва да отменят тарифи в еднакъв размер и по едно и 
също време. 
Нагласите на инвеститорите за поемане на рискове се отразиха и на търговията на облигации. Доходността по 10-
годишните американски държавни ценни книжа скочи с над 15 базисни пункта в четвъртък до 1,95%, достигайки най-
високото си равнище от деня, в който Доналд Тръмп бе избран за президент. В петък тя падна се задържа на 1,94%. 
Пазарите бяха подкрепени и от силните корпоративни отчети през седмицата. До момента си 452 компании от S&P 500 са 
обявили финансовите си резултати за тримесечието, като 74% от тях са надхвърлили прогнозите на анализаторите, сочат 
данни на FactSet. 
Сред последните отчети бе този на Disney, като акциите на гиганта в развлекателната индустрия поскъпнаха с 3,76%, след 
като той обяви приходи от 19,1 млрд. долара за последното тримесечие, което е с 34% повее от същия период на миналата 
година и над очакванията на анализаторите за приходи от 19,04 млрд. Компанията също така отчете печалба на акция от 
1,07 долара на коригирана основа, което е над прогнозираните 95 цента на акция. 
Загуби в Азия 
Водещите борсови индекси на фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в първата 
търговска сесия за седмицата на фона на ескалацията на напрежението в Хонконг, предаде Маркетоуч. 
Днес полицията в Хонконг простреля най-малко един от антиправителствените демонстранти, които блокираха пътища и 
метрото тази сутрин. Протестите в специалният административен район продължават вече шести месец, като те започнаха 
заради законопроект за екстрадиция в Китай, но по-късно се разраснаха и демонстрантите започнаха да настояват за 
повече демократични свободи и полицейска отчетност. 
На този фон хонконгският индекс Hang Seng се срина с 724,59 пункта, или 2,62%, до 26 926,55 пункта. В континентален 
Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 54,21 пункта, или 1,83%, до 2 909,97 пункта, докато Shenzhen 
Composite падна с 37,23 пункта, или 2,26%. 
На търговския фронт американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че не се е съгласил да бъдат отменяни митата 
за китайския внос в САЩ, опровергавайки по-ранната информация. 
„Коментарите на Тръмп звучаха по-скоро като тактика за преговори, отколкото като истинска заплаха. Изглежда, че 
Уолстрийт ги прие точно по този начин“, Джефри Хейли, старши пазарен анализатор в OANDA за Азиатско-тихоокеанския 
регион. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 60,03 пункта, или 0,26%, до 23 331,84 пункта. 
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Южнокорейският измерител Kospi отчете спад от 13,14 пункта, или 0,61%, до 2 124,09 пункта, като акциите на SK Hynix 
поевтиняха с 1,22%. 
В Австралия ASX 200 напредна с 48,40 пункта, или 0,72%, до 6 772,50 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете спад от 0,19 пункта, или 0,03%, до 560,40 пункта. BGBX40 напредна с 0,06 пункта, или 0,05%, до 110,03 пункта. BGTR30 
изтри 0,21 пункта от стойността си, или 0,04%, достигайки ниво от 499,17 пункта. BGREIT се повиши с 0,32 пункта, или 0,25%, 
до 129,63 пункта. 
 
√ Операторът на "Северен поток-2" съди ЕС за поправките в Газовата директива  
Операторът на проекта за газопровод "Северен поток-2" - компанията Норд стрийм 2 (Nord Stream 2 AG) - започна 
арбитражно производство срещу Европейския съюз заради поправките в Газовата директива, които не съответстват на 
Енергийната харта. Това съобщи на ТАСС говорителят на компанията Йенс Мюлер. 
Мюлер уточни, че директивата за внасяне на промени дискриминира инвестициите на Норд стрийм 2, което представлява 
нарушаване на ангажиментите на ЕС по член 10 (1), който задължава да не се приемат такива дискриминационни действия. 
Освен това по думите му това е нарушение на ангажиментите на ЕС за създаване на справедливи и равни условия. 
През април 2019 година Норд стрийм 2 информира Европейската комисия за спора въз основа на Договора за Енергийната 
харта относно промените в Газовата директива. През юни 2019 година се състоя среща на представители на ЕК и Норд 
стрийм 2, но споразумение не беше постигнато. Затова Норд стрийм 2 реши да поиска арбитражният съд да определи, че 
ЕС нарушава своите ангажименти по международното прави в съответствие с Договора към Енергийната харта, както и да 
задължи ЕС да отстрани нарушенията. Уведомление за арбитража е връчено на 26 септември 2019 година, съобщи 
компанията, предава БТА. 
Норд стрийм 2 изпрати през април писмо до председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, в което иска от ЕС официално 
потвърждение, че на основание обновената Газова директива спрямо "Северен поток-2" ще се прилагат условия, не по-
лоши отколкото към други подобни газопроводи, доставящи газ в ЕС, инвестициите в които са били направени дълго време 
преди приемането на поправките в директивата. 
През април ЕС одобри поправките на Газовата директива, отнасящи се до функционирането на морските газопроводи и 
следователно - прилагащи се към "Северен поток-2". Съгласно документа към новите и действащите морски газопроводи 
от трети страни в ЕС ще се прилагат правила, които вече действат при сухоземните тръбопроводи. По-специално става 
въпрос за "анбандлинг" - тоест добиващата компания не бива да притежава тръбопроводите, по които доставя газ. 
Правилата на ЕС освен това предвиждат достъп на трети страни до газопровода, недискириминационно ценообразуване 
и прозрачност. 
 
√ Демонстранти затвориха границата между Каталуния и Франция  
Протестиращи в Испания затвориха ГКПП Жонкера, намиращ се на границата с Франция, в района на Каталунските 
Пиринеи. Блокадата е започнала вчера, организаторите засега казват, че ще продължи до сряда вечерта, съобщава 
българското външно министерство.  
По информация на Генералното консулство на България в Барселона напълно затворена е трансредиземноморската 
магистрала АР-7, където са се образували няколко километрови задръствания. За два часа трафикът е бил пренасочван 
през крайбрежната магистрала Н-II, но от днес по обед и тази отбивка е затворена от демонстрантите. 
Предвид ясно заявените намерения на протестиращите да задържат блокадата, малко вероятно е движението през 
сухопътните граници между Испания и Франция по цялото протежение на територията на испанската автономна област 
Каталуния да бъде пуснато.  
Външно излиза с препоръка българските граждани, пътуващи с автомобилен транспорт, да не ползват тази седмица 
маршрутите за пресичане на испано-френската граница в каталунската й част. 
 
 
√ Европейците работят все по-дълго, преди да се пенсионират  
Равнището на заетост на хората между 55 и 64 години в ЕС през 2018 година е било по-високо от средната заетост в 
Евросъюза, посочва в публикуван вчера доклад Евростат. 
Миналата година равнището на заетост на мъжете на възраст между 55 и 64 години е било 65 процента, а на жените - 52 
процента спрямо средно за мъжете 60 процента, а за жените - 48 процента миналата година в ЕС. 
Между 2003 и 2018 година равнището на заетост в тази възрастова група се е увеличило във всички страни от блока с 
изключение на Гърция. В България и Словения увеличението е двойно в този период, а в Словакия - 2,2 пъти, посочва 
Евростат. 
През 2018 година равнището на заетост сред хората на възраст 55 до 64 година е било над 70 процента в Швеция, Германия 
и Дания, а в седем страни е под 50 процента, предава БТА. 
В България показателят е бил над 60 процента при средна стойност за ЕС - 59 на сто. 
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Един от начините да се повиши финансовата стабилност на старини е да се работи по-дълго. Възрастните хора, които 
отлагат пенсионирането си, печелят повече пари, трупат допълнителни пенсионни права и евентуално могат да спестят 
повече или да насочат средства към частни пенсионни планове, посочва Евростат. 
Все по-голям дял от населението на ЕС на възраст между 65 и 74 години продължава да работи. През 2018 година над една 
четвърт (26 процента) от тази възрастова група в Естония работи. В Румъния, Литва, Португалия, Великобритания, 
Ирландия, Швеция и Латвия над 15 процента от хората на възраст 65-74 години са работили миналата година. 
 
√ Уолстрийт и БРИКС - големите победители след падането на Берлинската стена  
Падането на Берлинската стена направи свободните пазарни икономики норма в Европа, но кои финансови пазари се 
справиха най-добре оттогава? Уолстрийт и БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка), разбира се, 
отбелязва Ройтерс.  
Събитията от 1989 година преначертаха границите на Европа, но също така възвестиха почти две десетилетия на мощна 
икономическа либерализация и глобализация в Китай, Индия и Латинска Америка - вълна, която едва сега достигна до 
връхната си точка.  
Тези събития по никакъв начин не са единственият фактор. Оказва влияние и 30-годишният спад на световните разходи по 
заеми, като инфлацията е удържана - дори на фона на възхода на стокопроизводителите, чиито ресурси Китай е погълнал. 
Обединена Германия се утвърди като най-голямата икономика в Европа, но анализ на пазарните постижения показва, че 
най-големите победители са Уолстрийт, знаменосецът на западния капитализъм, и нововъзникващите икономики на 
страните от БРИК - Бразилия, Индия, Китай и Русия.  
От 9 ноември 1989 година широкообхватният индекс Стандард енд Пуърс 500 е нараснал с 1635 процента като стойност, 
акциите в най-голямата икономика в Източна Европа - Полша - са поскъпнали с 550 процента. Руският индекс ММВБ се е 
повишил с близо 900 процента.  
Към това се прибавя растежът с 350 процента на обединения германски DAX, изчислен в доларово изражение и с 320 
процента на най-широкообхватните борсови индекси MSCI, както и с близо 460 процента на еквивалента им за световните 
нововъзникващи пазари.  
"Има множество истории тук", каза шефът на отдела за разпределяне на активите на Ес И Би инвестмънт мениджмънт (SEB 
Investment Management) Ханс Петерсън.  
"В съчетание с растежа на нововънзикващите пазари, когато бяха либерализирани и след отварянето на Китай, разбира се, 
имаше спад на доходността на облигациите и ние малко или много задържахме инфлацията", добави той. 
Заемите на световните капиталови пазари също нараснаха значително като част от либерализацията. 
Данните, анализирани от Стейт стрийт глоубал адвайзърс (State Street Global Advisors), показват, че по-голяма част от дълга 
на нововъзникващите пазари в света на стойност 120 трилиона долара е бил емитиран след падането на Берлинската стена. 
Над 40 трилиона от тях са в Китай, включително 27 трилиона само през последните 10 години. За сравнение Русия има 
само около 2 трилиона долара, отчасти в резултат на западните санкции, наложени през последните пет години на фона 
на поредното влошаване на отношенията.  
"Китай сега е вторият най-голям пазар на облигации в света", каза Абхишек Кумар от Стейт стрийтс. "Това наистина е нещо 
забележително", добави той.  
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Валутите трябваше е да избегнат девалвация, както и различни дългови или финансови кризи. Руската рубла намали 
наполовина стойността си спрямо долара от времето на СССР, докато съотношението германска марка/евро се е повишило 
незначително. 
Големият победител по икономически растеж зад бившата Желязна завеса е била Полша, в която брутният вътрешен 
продукт (БВП) е нараснал с почти 600 милиарда долара. Следващите най-добре представящи се страни са Чехия и Румъния 
с увеличение на БВП от 250 милиарда долара.  
В Азия първенството държи Китай, чиято икономика е на стойност близо 14 трилиона долара годишно. Той се отвори 
постепенно след смъртта на лидера Мао през 1976 година, но набра значителна скорост през 90-те години и се присъедини 
към СТО през 2001 година, припомня Ройтерс. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 ноември 
София 

- От 10:00 часа ще се проведе заседание на Столичен общински съвет. 
- В зала „Тържествена" на Военна академия „Г. С. Раковски" министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще 

открие международната научна конференция „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата на 
сигурност и изграждане на способности на Въоръжените сили". 

- От 10:00 часа в зала „Рубин" на хотел „Рамада", МТСП организира кръгла маса за представяне на законодателни 
предложения за усъвършенстване на изплащането на пенсии от втория стълб. 

- От 11.00 часа в зала „Запад" на Народното събрание, БСП инициира дебат за подобряване на изборното 
законодателство. 

- От 11.00 часа ръководството на СДС ще даде пресконференция на ул. "Г.С.Раковски" 134, за да коментира Бюджет 
2020 и да представи предложенията на партията. 

- От 11:00 часа, в заседателната зала на Националния съюз на трудово-производителните кооперации (ул. 
"Дондуков" 11, ет. 5), ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представено състоянието на трудово-
производителните кооперации в България, изводите и оценките от 100-годишната дейност, постиженията и 
проблемите пред българските кооперации. 

- От 13:00 часа Народното събрание ще проведе извънредно заседание. 
- От 14.00 часа в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет. Ще бъде обсъден проект на Национална програма 

за развитие „България 2030", внесен от министъра на финансите Владислав Горанов. 
- От 15:30 часа в заседателната зала на третия етаж в Министерския съвет, вицепремиерът Томислав Дончев заедно 

с представители от Централното координационно звено към Министерския съвет ще представят обновения 
публичен модул ИСУН 2020. 

- От 17.30 часа в галерия „Сезони" (Дом на културата „Средец", ул. „Кракра" №2 А) вицепрезидентът Илияна Йотова 
ще открие изложба с фотографии и детски рисунки от фонда на международната асамблея „Знаме на мира". 

***  
Благоевград 

- От 10:00 часа в сградата на ЮЗДП ръководството на Югозападното държавно предприятие ще проведе 
консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на 
дървесина в държавните горски територии в обхвата на предприятието. 

- От 11.00 часа в сградата на Областна управа - Благоевград ще се проведе заседание на Областната епизоотична 
комисия. 

***  
Варна 

- От 11:00 часа в хотел „Черно море", зала "Варна" ще се проведе пресконференция с екипажа извършил 
рекордното пресичане на Черно море с ветроходната яхта Espresso Martini и руския генерален консул Владимир 
Климанов. 

***  
Враца 

- От 15.00 часа в Конферентната зала на Общиностния център за деца и семейства ще се състоят практически 
обучения на медицински специалисти от училищното и детско здравеопазване, свързани с обслужването на болни 
с диабет. 

- От 17.00 часа, в Конферентната зала на Общинския съвет, ще се проведе обществена консултация във връзка с 
приемане на проект на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община 
Враца и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-
туристическата дейност, с която се регламентира използването и поддържането на спортните обекти и 
съоръжения, общинска собственост, както и финансирането на дейности, свързани с развитието на физическата 
активност и възпитание, както и на спорта и спортно- туристическата дейност. 

***  
Дупница 

- От 9.30 часа в сградата на Общината, ще се проведе акция по кръводаряване под мотото „В кръвта ти е да спасяваш 
животи". 

***  
Кюстендил 
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- От 09.00 часа в Административен съд ще се състои заседание по дело срещу решение на ОИК Кюстендил за избор 
на кмет на Община Кюстендил. 

***  
Ловеч 

- От 10.30 часа министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще открие реновираната сграда на РУ - Ловеч. 
***  
Нови Пазар 

- От 14.00 часа в Община Нови Пазар ще се проведе демонстрационна лекция за пътна безопасност пред ученици. 
***  
Перник 

- От 10.30 часа, областният управител на Перник Ирена Соколова свиква първите заседания на новите общински 
съвети. 

***  
Пловдив 

- В 10.00 часа във фоайето на Областната администрация ще се състои официална церемония по встъпване в 
длъжност на новия областен управител Дани Каназирева. 

***  
Плевен 

- От 10.30 часа в зала ,,Плевен" на Областна администрация новите 41 общински съветници в състава на Общински 
съвет - Плевен, кметът на Общината Георг Спартански и избраните кметове на кметства за мандат 2019-2023 г. ще 
положат клетва. 

- От 14.00 часа в Актовата зала на Община Плевен Георг Спартански ще бъде посрещнат официално по повод 
встъпването му в длъжност втори мандат и ще бъде отслужен тържествен водосвет. 

***  
Смолян 

- От 15.30 часа, в сградата на ОДМВР - Смолян ще се открие „Детска полицейска академия". 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 12 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Новият бюджет за отбрана и равносметката на ВМРО след изборите - говори вицепремиерът Красимир 
Каракачанов; 

- Първо заседание на новия Столичен общински съвет. На живо: какви са приоритетите на общинарите; 
- Какво е състоянието на здравеопазването? И новият бюджет ще реши ли проблемите в сектора - д-р Мирослав 

Ненков; 
- Регламентират използването на тротинетки - какво трябва да знаят собствениците им? 
- След срещата в Охрид - възможен ли регион без граници в Западните Балкани? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще може ли да изпълнява длъжността си от ареста несебърският кмет Николай Димитров? 
- Размениха ли се ролите на приятели и врагове в политиката след местните избори? В студиото Вежди Рашидов; 
- Има ли основание за касиране на изборите в София? Коментар на говорителя на ЦИК Александър Андреев; 
- След изписването от болницата на децата от Кардам: Каква е причината за тежкото им състояние? 
- Едва след трагедията в Сандански - разказ на майката на детето, блъснато на тротоар; 
- На живо от Пловдив: Мизерия в инфекциозната клиника - ще бъде ли ремонтирана? 

 
Economic.bg 
 
√ Китай може да пусне дигиталната си валута до 2-3 месеца 
Това би дало тласък в развитието на валутите и регулациите  
Китай може да започне да въвежда дигиталната си валута още през следващите два до три месеца, прогнозира 
управляващият партньор на инвестиционен посредник HCM Capital Джак Лий, цитиран от CNBC.  
Страната вече е разработила рамката Digital Currency Electronic Payment (DCEP), отбелязва той и допълва, че това би 
позволило на централната банка да издава цифрова валута на търговските, както и на платежните мрежи на трети страни, 
като Alipay и WeChat Pay.  
„И така, те вече имат цялата система и мрежата е готова. Мисля, че ще я видите (дигиталната валута) съвсем скоро, през 
следващите може би два до три месеца“, казва Лий по време на финтех събитие в Сингарпур. По думите му в началото тя 
ще бъде пусната тестово, без да заменя физическите пари.  
HCM Capital инвестира в редица блокчейн стартъпи. Посредникът е подкрепен от тайванския производител на електроника 
Foxconn, който също инвестира в 100-милиардния фонд Vision Fund на японската фирма SoftBank.  
Виртуалните валути приковават вниманието през последните години, като мнозина експерти предупреждават за 
увеличаването на рисковете от измами, по-специално изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Правителствата 
все още не намират начин да регулират новосформиралото се пространство.  
Очакваното пускане на китайската цифрова валута може да тласне властите по света да мисля как могат да използват и 
регулират технологията, смята Даниела Стофел, държавен секретар на Швейцария за международните финанси. „Ако 
правителствата сега разберат, че това се случва в действителност, а скритите въпроси и предизвикателства в електронната 
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валута, сега са реални, се надявам това да даде допълнителен тласък на решенията в глобален мащаб“, заяви още тя пред 
CNBC.  
В допълнение към въпроса за регулацията, потенциалният ръст на цифровите пари би породил такъв и относно ролята на 
националните валути и централните банки – нещо, което също трябва да бъде обсъдено в международен план.  
Китай не е единствената страна, която планира да издава своя дигитална валута. Швейцарската централна банка заяви 
миналия месец, че работи националната борса, за да проучи възможното използване на такива валути при търговията. 
 
√ Тръмп вероятно ще забави решението за автомобилни мита за ЕС 
До средата на 2020 г., когато в САЩ ще предстоят президентски избори  
Очаква се американският президент Доналд Тръмп да отложи решението си за това дали да налага мита върху вноса на 
автомобили от Европейския съюз (ЕС) с още шест месеца, съобщава Politico, позовавайки се на човек, запознат с казуса.  
Администрацията на Тръмп има срок до сряда, 13 ноември, да реши дали да наложи нови тарифите за внос на автомобили 
и авточасти от ЕС. Той вече бе отложен веднъж през май, когато президентът на САЩ нареди на американския търговски 
представител Робърт Лайтайзър да потърси споразумения с ЕС и Япония. Тогава държавният глава каза, че вносът от тези 
места е заплаха за националната сигурност.  
Ново забавяне от шест месеца би изпратило решението напред към средата на 2020 г., когато САЩ ще се намират в 
ситуация на предстоящи президентски избори.  
Белият дом е отказал да даде коментар на CNBC относно информацията на Politico. Службата на американския търговски 
представител също не е предоставила такъв веднага.  
Крайният срок за автотарифите идва на фона на продължаващата търговска война между САЩ и Китай. Макар и пред 
сключване на частично споразумение, конфликтът помежду им донесе щети за глобалната икономика. Влизането в остър 
и с ЕС би задълбочило негативите в момент, когато анализаторите са все по-обезпокоени от назряваща нова финансова 
криза. 
 
Stroiteli.bg 
 
√ 6 иновативни технологии, които ще трансформират нашата инфраструктура 
Задушаване в задръствания, висене по пероните в очакване на закъснели влакове, чакане на отложени полети на 
претъпкани летища обясняват отчаянието на хората от скърцащата инфраструктура. 
Когато най-накрая нюйоркчани приветстваха откриването на метролиния „Второ авеню“ през 2017 г., се навършиха почти 
100 години от замислянето на проекта до завършването на първата му фаза. Обсадените берлинчани все още чакат 
летището Берлин Бранденбург, което трябваше да бъде открито през 2011 г., да започне да обслужва пътници. 
Обещания за промяна дават вълнуващи нови идеи, генерирани навсякъде по света: 
1. Строително-информационно моделиране 
Наблюдавайки строителна площадка отдалеч, изглежда, че малко нещ са се променили. По-внимателно вглеждане обаче, 
разкрива постижения, които променят начина на проектиране на инфраструктурните проекти. Софтуерните програми за 
строително-информационно моделиране (BIM) позволяват дигитално проектиране на строителен обект, който надхвърля 
двуизмерните технически чертежи и компютърен дизайн. BIM дава възможност на професионалистите, ангажирани в 
проекта, от архитекти до инженери и технически ръководители, да си сътрудничат на всички етапи. BIM не само осигурява 
триизмерен компютърен дизайн, но също така може да даде представа за необходимите време и разходи, и дори за 
въздействието върху околната среда. Ще увеличат ли френските прозорци разходите за отопление и климатизация? 
Архитектът иска да добави нова стена: как това ще се отрази на инженерните изисквания? BIM може да отговори на всички 
въпроси в реално време и да осигури достъп на всички заинтересовани страни на отделни платформи. Това, наред с други 
неща, оптимизира проекта, намалява грешките и увеличава предвидимостта на разходите, което помага за завършване на 
проектите в срок и в границите на определения бюджет. 
2. 3D принтиране 
Докато софтуерни продукти като BIM увеличават сътрудничеството за подобряване на инфраструктурния дизайн, 
технологичният напредък на 3D принтерите променя начина, по който инфраструктурата е изградена физически. MX3D, 
холандска компания за 3D печат, се е заела да проектира и построи първия в света 3D отпечатан стоманен мост. Проектът 
включва конструирането на специален шестосов робот, който да създава носещи конструкции под него, които да плъзга 
напред. 12,5-метровият мост трябва да бъде инсталиран над канал в централната част на Амстердам тази година след 
преминати тестове за безопасност. Ще включва сензори, които да събират информация за това как мостът реагира във 
времето. Технологията притежава потенциал за повишаване на ефективността на инфраструктурните мегапроекти, като 
същевременно намалява разходите и повишава безопасността при работа на големи и хаотични строителни площадки. 
3. Ерата на дървените небостъргачи 
Вековното царуване на бетона като основен строителен материал може би приключва, тъй като използването на масивен 
дървен материал става все по-масово. Появата на нови продукти като CLT (напречно слоест ламиниран дървен материал, 
направен чрез подреждане и залепване на перпендикулярни слоеве от дърво) и Glulam (лепен ламиниран дървен 
материал, направен чрез залепване на слоеве от дърво директно един върху друг) позволяват изграждането на още по-
високи и здрави дървени сгради. Във Виена дървената кула ХоХо е от 24 етажа и е висока 84 метра. Наскоро завършената 
85-метрова норвежка, 18-етажна кула Мьоса е най-високата кула от дървен материал в света. Терминалът на 
международното летище Форт МакМъри в Канада беше най-голямата сграда от ламиниран дървен материал в Северна 
Америка по времето, когато е построена през 2012 г. Използването на масивен дървен материал може да намали времето 
за строителство до 25% и да консумира до една трета от енергията, необходима за производството на стомана и до една 
пета на тази за бетон. В допълнение производството на масивен дървен материал отделя много по-малко въглерод. 
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4. Пластмасови пътища 
Холандската фирма KWS е разработила лек, сглобяем, модулен път, направен от рециклирани пластмасови отпадъци. 
Предимствата пред асфалта включват по-кратко време за монтаж, утрояване на експлоатационния живот и въвеждане на 
ефективен начин за рециклиране на пластмасата, която иначе се озовава в нашите океани и депа. Пътят е кух, за да може 
да се поставят комунални тръби и канали за отводняване на дъждовната вода. Покрит е със специално покритие, за да се 
предотврати отделянето на микропластика, която често преминава в хранителната верига. Въпреки че пилотният проект е 
едва 30-метрова велосипедна пътека, направена от еквивалента на 218 000 пластмасови чаши в холандския град Цволе, 
сензорите, вградени в пътя, помагат на екипа да развие технологията, която да се използва за разработване на пластмасови 
пътища, пластмасови магистрали, а вероятно и пластмасови летищни писти. Пластмасовите пътища имат не само 
потенциала да извеждат пластмасовите отпадъци от околната среда, но и да намалят разходите чрез по-бърз монтаж и по-
малка поддръжка. 
5. Блокчейн: оптимизация на договорите 
Остарелите процедури за обществени поръчки значително забавят проектите, още преди да са стартирали. Блокчейн е 
технология, която може да премахне многото нива посредници, които стоят между фазата на създаване на 
инфраструктурния проект и пускането му в експлоатация. Освен това тя осигурява пълна проследяемост. Приложенията на 
блокчейн за удостоверяване на самоличност биха могли да намалят проблемите около намирането на работници или 
фирми с коректните строителни разрешителни. Използването на блокчейн през целия жизнен цикъл на проекта, особено 
във връзка с BIM, може значително да намали времето, разходите и опитите за измами. 
6. Пътниците са важни 
В основата на инфраструктурните проекти за масов транспорт е да се знае къде са хората и къде искат да отидат. 
Неразбирането на потребностите на пътниците може да доведе до скъпи грешки като изоставеното летище Мирабел в 
Монреал, което беше проектирано да бъде едно от най-натоварените в света, или Джаксънвил Скайуей, работещо само 
на 10% от прогнозирания капацитет. Когато планират нови високоскоростни маршрути, градските власти често разчитат на 
неефективни анкети на домакинствата, които захранват софтуерното моделиране с некоректни данни. Sidewalk Labs се 
опитва да реши този проблем със софтуерния продукт „Реплика“, който използва данни в реално време за 
местоположението на пътниците от техните смарт телефони. След като се комбинират с обобщена демографска 
информация, данните се предоставят на агенциите за планиране, разкривайки как, кога и защо хората пътуват в градските 
райони. „Реплика“ може да помогне на планиращите да решат къде да построят нова линия на метрото или да разширят 
улица, или кога да планират ремонти, така че най-малко да затруднят трафика. 
 


