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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Economy News 
 
√ Работодателите подкрепят влизането ни в еврозоната  
Ползите от влизането на България в еврозоната доминират. Позицията на АИКБ, а и на всички работодателски организации 
у нас е трайна подкрепа и ускоряване на присъединяването на България към еврозоната. Това заяви председателят на УС 
на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на Четвъртия банково-финансов форум 
"Бъдещето на парите". 
В дискусионния панел "България в еврозоната" участие взеха зам.-министърът на финансите Ивайло Христов, бившият 
заместник главен секретар на Министерство на финансите и ръководител на присъединяването на Естония към еврозоната 
Танел Рос и старши икономистът на Институт "Отворено общество" Георги Ангелов. 
Приемането на единната европейска валута и мястото на България в еврозоната бе водеща тема на форума. Фокус беше 
поставен върху предизвикателствата и възможностите пред банките и реалния бизнес при изпълнение на Националния 
план за въвеждане на еврото и как ще се използва опитът на другите наскоро присъединили се държави към еврозоната. 
По думите на Васил Велев в страната ни битуват няколко мита и легенди, които трябва да бъдат развенчани. 
Първият мит е, че при влизането в еврозоната цените у нас ще се увеличат и ще станат двойни. Според него опитът на 
другите държави, които са били във валутен борд и са приели еврото, сочи, че на практика няма инфлация, която да е 
допълнително подклаждана от еврото. 
"При нас има такова стечение на обстоятелствата, че 2 лева са 1,02 евро, като се очаква тези дребни сметки да се делят на 
две. Това дори ще потисне инфлацията. Ние като работодатели ще отправим призив към всички наши членове, изобщо 
към бизнеса, противно на правилата в математиката да закръгляваме надолу при изчисляването на цените в евро", каза 
на форума председателят на АИКБ 
Другият мит е, че България ще загуби суверенитета си. За Васил Велев с влизането в еврозоната страната ще качи 
суверенитета си на по-високо ниво, тъй като ще може да участва в изготвянето на политиките на европейски ниво. Той 
припомни, че ние като държава сме се лишили от парично-валутна политика още с влизането на валутния борд през 1997 
г. 
Третият мит, който се разпространява, е как българите ще плащат на Гърция за неразумната политика и разходите й.  
"Всъщност ние ще имаме застраховка, така както имаме каско или гражданска отговорност на автомобилите си. И при 
някакви провали тя ще важи и за нас. И тази застраховка си струва", уточни Велев. 
Последният от най-тиражираните митове е, че с влизането в еврозоната България ще изхарчи валутния резерв и ще отпусне 
макроикономическата и фискалната си стабилност. Според председателя на АИКБ се вижда, че ин хаус поръчки се правят 
и без страната да е в еврозоната, а дори в момента от България изтичат капитали, тъй като се инвестират навън.  
Той припомни, че между 2005 г. и 2008 г. инфлацията у нас е била средногодишно 9 процента, но доходите са растели 
много над тези проценти. И допълни, че се надява инфлацията, която сега започва да расте, към окончателното приемане 
на еврото за платежно средство в България да се укроти, така че да не се получава усещането, че именно на тази стъпка се 
дължи по-високата инфлация, а не на световните цени на енергоресурсите например. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ: Основната цел на смяната на времето е икономия от свещи и газ 
Разходите за ЕС са в размер на 131 млрд. евро, посочи Иванов 
Тази година трябваше да сменим стрелките за последен път. Това обаче не се случи. Причината е, че лидерите на 
страните членки не се разбраха, а за това трябва единно решение.  
Висшите чиновници имаха своите по-належащи тревоги като излизането на Великобритания от Съюза, а после и кризата с 
коронавируса. А икономическите загуби са сериозни.  
"Те са свързани с по-големи медицински разходи, по-голям травматизъм на работното място, разходи в размери на 
131 млрд. евро за Европейския съюз", изтъкна в предаването "Брюксел 1" изпълнителният директор на АИКБ Добрин 
Иванов.  
Страната ни не е изключение. "В рамките на България – 1,5 млрд. лв. годишно", посочи той. 
Според специалистите ползите са малко.  
"Основната цел на тази промяна е икономия от свещи и газ, през 18 век това са били разходите на домакинствата", обясни 
Добрин Иванов. 
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Над 70 са страните в света, които сменят стрелките. В България преминаването от лятно към зимно часово време и обратно 
започва да се прилага през 1979 г., а в Европа – от 1916 г. От 2002 г. насам зимното часово време в ЕС започва в последната 
неделя на октомври и завършва в последната неделя на март. 
Поддържаме блокирането от страна на България на началото на европреговорите на РСМ, докато Скопие не изпълни 
изискванията за спазване на човешките права на македонските българи, спиране на езика на омразата към България и 
привеждането на учебниците във вид, отговарящ на историческата истина. 
Това заяви за предаването "Брюксел 1" Владимир Перев от сдружение  "Коридор 8 – Скопие" след разговорите на 
организациите на македонските българи у нас. 
За първи път от десетилетия насам организации на македонските българи са приети на най-високо държавно ниво у нас. 
Тази седмица представители на 7 организации – Партия Граждански демократичен съюз, сдруженията Културен Център 
"Иван Михайлов" – Битоля, "Трибуна" – Прилеп, "Македонско-Българско приятелство" – Скопие, "Коридор 8" – Скопие, 
"Интеракция" – Охрид и "Единство" – Кочани, поискаха от българска страна дипломатическа офанзива на европейски терен 
и застъпване за техните човешки права. Те се срещнаха с президента Радев, министри и водещите политическите партии у 
нас.  
По думите на Владимир Перев, докато преди години се е смятало, че Скопие е по-напред от Тирана в изпълнение на 
критериите за започване на европреговори, то сега по всичко личи, че РСМ задържа Албания по пътя на европреговорите. 
Целите интервюта гледайте във видеото. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Здравни експерти обсъждат имунизационната кампания  
Имунизационната кампания и ваксинационното покритие в страната ще обсъждат експерти на Министерството на 
здравеопазването, на Лекарския, Зъболекарския и Фармацевтичния съюз. 
В срещата се очаква да участват и представители на специалистите по здравни грижи и неправителствени организации. 
 
√ Михаил Околийски: Като смятаме, че все на нас ще ни се размине, влизаме в спиралата на все по-големия риск 
Гневът на хората е защитна реакция, трябва властта да застане зад посланията за мерките 
Интервю на Силвия Великова с Михаил Околийски 
"СЗО с опитахме още в началото на пандемията да стигнем до максимален брой хора и да им дадем цялата научна 
информация, но явно не сме стигнали до всички, щом виждаме две години почти след пандемията къде е България", каза 
пред БНР доц. Михаил Околийски - експерт „Обществено здраве“ в българския офис на СЗО . 
"Проблем е това много дълбоко отхвърляне на здравните рискове и неразбиране, че щом поемаш здравен риск ще ти се 
случи нещо с по-голяма вероятност. 
Това се дължи на суеверие, на липса на съпричастие към страданията на хората, смятаме, че винаги ще случи на някой 
друг, но не и нас. Че винаги ще ни се размине и като не правим стъпки по минимализиране на риска, влизаме в една 
спирала. Това се дължи на липсата на здравна грамотност най-вече сред подрастващите", каза още в "Преди всички" доц. 
Околийски. 
По думите му положителното, е поне служебното образование успя за включи здравното образование в Плана за 
развитие и устойчивост, като неотменна част от догодина или по догодина от учебния материал и така то ще влезе във 
всяко едно училище. 
"Защото децата ни имат нужда да бъдат като западните си връстници - ще може да се говори за психично и сексуално 
здраве, за здравните рискове...", каза още експертът. 
"Хората биват облъчвани от някакви медицински биолози от телевизиите, които смятайки, че разбират от проблема, 
объркват населението и това води до тази пълна каша -до тези 310 починали наши сънародници", даде за пример доц. 
Михаил Околийски - експерт „Обществено здраве“ в българския офис на СЗО. 
По думите на доц. Околийски още в началото на пандемията трябваше да има стратегия за комуникация на риска, 
общопрактикуващите лекари трябваше да бъдат привлечени, а не и те да разпространяват слухове, това касае и учителите 
- как да убедиш народа да се ваксинира? 
"Трябваше всички те да бъдат обучени в подобен тип защитно поведение", посочи доц. Околийски. 
Според него зелените серитификати са добра идея, макар и въведени късно. Но зад всичко това трябва да застанат 
политиците в страната. 
"Хората просто се страхуват , имат нужда да запазят разсъдъка си, да се ориентират в този сложен свят и взимат някаква 
страна. 
На тези хора се въздейства геополитически, за да се извади България от европейския и път. И когато няма доброжелателни 
призиви, този гняв на хората е просто защитен", заяви още доц. Околийски. 
Още по темата в звуковия файл. 
 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244224-dobrin-ivanov-aikb-osnovnata-tsel-na-smyanata-na-vremeto-e-ikonomiya-ot-sveshti-i-gaz
https://bnr.bg/post/101550346
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√ Българският суперкомпютър вече работи  
Репортаж на Добромир Видев, програма ''Хоризонт'' 
Европейският суперкомпютър в България Discoverer започва официално работа. Машината е част от мрежата на 
високопроизводителните машини на Европейския съюз. 
Тестването на молекули за лекарства, изследване свойствата на материалите, моделиране на климата, цифрови двойници 
за тестове - това са само част от задачите, които ще могат да се изпълняват на българския суперкомпютър. С 
производителност от 4 и половина милиона милиарда операции в секунда компютърът беше класиран сред 
специализирани тестове на 91-во място в световната независима експертна класация на високопроизводителни машини 
- TOP 500. 
Симеон Стоянов от екипа за бизнес развитие на суперкомпютъра обясни, че с него и науката, и бизнесът могат значително 
да съкратят пътя на продуктите и изследванията до хората. 
"Една от големите области на приложимост ще бъде в областта на биоинформатиката и геномиката. Другата 
важна област е изчислителната химия, квантова химия и така нататък. Третата област – това е в областта на 
омолекулярна динамика и моделиране на процеси, важна част е изчислителната флуидна динамика, областта на 
изкуствения интелект и обработка на големи масиви от данни. Основната цел е голямата част от ресурса да бъде 
експлоатиран с помощта на конкурси  по няколко групи от теми. Едната и основната теми ще бъде ресурси, които 
изискват голяма изчислителна мощност. До 20% от пълния ресурс на компютъра може да бъде използван за 
комерсиални цели. Вододелът ще бъде не само дали резултатът се използва за комерсиални цели. А и дали 
информацията е публична. Защото „Discoverer“ е финансиран с публични средства. И съответно се очаква основната 
част от този ресурс да бъде публично достъпна за всички."  
Според еврокомисаря Мария Габриел България може да е цифров лидер в региона. А суперкомпютърът ще стимулира 
научните изследвания с висока степен на интензивно използване на данни в области като медицината, промишлеността 
или сигурността. 
 „Discoverer“ ни насочва към неговия принос - към цифровия преход на България. Нека си припомним, че „Discoverer“ се 
развива паралелно с инициативата с Центъра за върхови постижения с водеща организация Българската академия на 
науките и проекта Gate за работа с изкуствен интелект и големи масиви от данни. Ето я инвестицията в човешкия 
капитал. Тези три инициативи, развиващи се паралелно, задават основата на цифровия преход на България. 
Основното предизвикателство е да не останем с машина, чийто потенциал не е използван пълноценно. Разбира се, че 
ако нямаме професионалисти хора с необходимите умения, които да работят със суперкомпютрите, ние не бихме 
могли да постигнем всички ползи, които те ни носят. Затова голямата цел - европейска магистратура за 
специалисти в областта на високопроизводителните изчисления. Третото голямо предизвикателство е тясно 
взаимодействие с индустрията." 
Българският компютър ще бъде надграден с модули за изкуствен интелект и квантови изчисления, обясни Петър Статев от 
„ИКТ Клъстер“: 
"Първите ъпргрейди на машината ще бъдат направени още следващата година. На хоризонта идват много по-
предизвикателни задачи, свързани с необходимостта от колосални изчисления. Там вече бихме могли да се справим 
единствено и само ако разполагаме с квантови компютри. Това е процес, който изисква да създадем познания у 
младите хора как. Защото те са тези, които ще направят пробива." 
Българската машина е третият суперкомпютър, открит след тези в Люксембург и Словения. Европейската система от 
суперкомпютри ще бъде допълнена с машини в Чехия, Португалия, Финландия, Испания и Италия. Последните три много 
по-бързи от наличните в системата. 
Ръководителят на Консултативната група за изследвания и иновации към EuroHPC Жан-Пиер Панцера отбеляза, че 
помощта на ЕК продължава да бъде важна, защото състезанието в тази сфера не е симетрично между Европа и 
неевропейските държави.  
 
√ Ще изместят ли технологиите хората от работните им места  
Един от най-великите шахматисти в историята Гари Каспаров се изправя срещу „Дийп Блу“, изкуствен интелект, създаден 
от Ай Би Ем, в историческа среща, провела се през май 1997 г. Изходът от срещата е известен – машината триумфира, 
известявайки началото на епохата на алгоритмите. По-малко известно е, че „Дийп Блу“ притежава нещо повече от сурова 
изчислителна мощ, за да извоюва победа, алгоритъмът изучава не само шахматиста Каспаров, но и човека Каспаров. По 
време на решаващия мач машината нарочно се бави и чака последния възможен момент, като същевременно улавя 
тактиката на Каспаров и го подвежда да смята, че има надмощие до момента, в който блокира всяка негова възможност 
за победа. 
Често сме склонни да смятаме, че сблъсъкът на човека с технологиите изглежда по сходен начин. Но всъщност 
алгоритъмът е просто поредица от логически инструкции как стъпка по стъпка да бъде изпълнена дадена задача. 
Технологиите не са безлични, те се управляват от хора, които най-често се стремят да максимизират резултатите за 
сметка на вложените усилия и средства. Това води до редица трансформации като тъй нар. "гиг икономика" – хора биват 
наемани еднократно за извършване на краткосрочен ангажимент. 
Повече за този аспект на дигитализацията и за ерозиращия характер на платформената икономика – чуйте разговора с 
Мария Иванчева, социолог и антрополог, изследовател на обществените и образователни неравенства и преподавателка 
в университета Стратклайд в Глазгоу, Шотландия. 
Опасенията, че технологиите ще завземат пазара на труда са свързани с ред въпроси, като например ще се стигне ли до 
въвеждането на универсален базов доход, или облагане на роботите с данъци. Но изследванията показват, че 

https://sofiatech.bg/petascale-supercomputer/
https://www.top500.org/
https://gate-ai.eu/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
https://eurohpc-ju.europa.eu/
https://eurohpc-ju.europa.eu/
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дигитализацията закрива работни места, но и създава нови и колкото повече автоматизираме даден работен процес, от 
толкова повече висококвалифицирани специалисти (хора) имаме нужда.  
Чуйте професор Стивън Донт, координатор на проекта Beyond 4.0. (Партньор в проекта е Институтът по философия и 
социология към БАН, който беше и домакин на конференция, посветена на ефектите от технологичната 
трансформация. Тя се проведе в София в хибриден формат с множество лектори от цяла Европа, като целта беше 
да се обединят изследванията на социалните науки върху дигиталната трансформация на труда и работната 
сила.) 
Ще станат ли преводачите излишни във време, в което Google Translate за броени секунди превежда текстове от един 
език на друг? С времето сме наблюдавали как редица професии като коминочистач, фенерджия, метранпаж са останали 
в историята. Попитани за бъдещето си обаче, преводачите изразяват спокойствие. Те смятат, че професията им ще се 
промени, голяма част от преводите на технически инструкции или документи ще бъде поето от машината, но тя няма да 
измести човека в предаването на сложни идеи и послания.  
Повече за изследването, част от по-голямо проучване на нагласите на творческите професии, чуйте от Багрян Маламин и 
в останалите звукови файлове. 
 
√ Изненадващ спад на продажбите на дребно в Германия през септември  
Продажбите на дребно в Германия отбелязаха изненадващ спад през септември, показват данни на федералната 
статистика Destatis, които предполагат, че растящият ценови натиск и проблемите с веригите на доставки са навредили и 
на потреблението във водещата европейска икономика. 
Продажбите на дребно се свиха с цели 2,5% спрямо август, когато се повишиха с 1,2%, докато очакванията на финансовите 
пазари бяха за тяхно повишение с 0,6 на сто. 
Спрямо септември 2020 г. продажбите на дребно се понижиха с 0,9% след повишение с 0,4% през август и очаквания за 
растеж с 1,8 на сто. 
В сравнение с февруари 2020 г. - точно месец преди началото на коронавирусната пандемия, продажбите на дребно в 
Германия обаче се повишиха през септември с 3,7%. 

 
 

Продажби на дребно на месечна база 

 
 
Продажбите на дребно на храни, напитки и тютюневи изделия през септември се повишиха с 0,9% спрямо предходния 
месец и съответстват на нивото от февруари 2020 г. Продажбите в супермаркетите и хипермаркети обаче намаляват с 0,2% 
спрямо август и са с 2,5% под нивото отпреди коронавирусната криза. Специализираната търговия на дребно с храни 
(например с плодове и зеленчуци, месо, тестени изделия или напитки) отчете повишение на продажбите с 0,9% спрямо 
месец по-рано, но се сви с 1,7% спрямо февруари 2020 г. (последния месец преди Covid пандемията). 
Секторът на търговия на дребно с нехранителни стоки отбеляза спад в продажбите през септември с цели 5,1% спрямо 
август и беше с 8,8% над предкризисното ниво от февруари 2020 г. Търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия 
регистрира спад в продажбите с 9,6% на месена база и остава със 7,8% под нивото отпреди кризата. В търговията на дребно 
със стоки от различни видове (например в универсалните магазини) продажбите се понижиха през септември 4,3% спрямо 
предходния месец и остават с 0,4% под предкризисното ниво. Продажбите при търговията с домашно обзавеждане, уреди 
и строителни материали пък се понижиха с 6,1% на месечна база, но се повишиха с 4,5% спрямо нивото от февруари 2020 
г. 

https://bnr.bg/post/101550005
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Търговията през интернет и поръчките по пощата регистрираха спад на месечна база с 2%, но този сектор от търговията на 
дребно отбеляза ръст с 27,2% спрямо февруари 2020 г., посочва Destatis. 
 
√ Джанет Йелън: Икономиката на САЩ не прегрява  
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън заяви в понеделник, че икономиката на САЩ не прегрява и че все още 
има около пет милиона работни места по-малко, отколкото преди коронавирусната пандемия. 
Тя отдаде ситуацията в трудовия пазар на Covid-19 и липсата на грижи за децата, като смята, че повече работещи ще се 
присъединят отново към пазара, ако пандемията избледнее. 
Джанет Йелън изрази увереност, че инфлационният натиск ще отслабне. Тя отбеляза, че инфлацията е по-висока спрямо 
последните години, но това се дължи на нарушените доставки и предлагане заради коронавирусната пандемия. 
"Не бих казала, че икономиката на САЩ в момента прегрява, ние все още сме с 5 милиона работни места под нивата, които 
бях преди пандемията, а работната сила е намаляла и причините са свързани с пандемията“, каза Йелън на 
пресконференция в Дъблин, съобщават Ройтерс и CNBC. 
Йелън прогнозира, че ограниченията в предлагането на работна ръка и проблемите с предлагането ще се облекчат, когато 
пандемията бъде поставена под контрол, като отбеляза, че нарастването на търсенето на дълготрайни стоки в САЩ е 
настъпило в момент, когато е било трудно да се получат някои от тези стоки. 
"Вярвам, че когато преодолеем пандемията, този ценови натиск ще се освободи и в този смисъл вярвам, че инфлацията е 
преходна и ние нямаме икономика, която прегрява в дългосрочен план". 
Йелън също така заяви, че ще говори с американските законодатели за повишаване на тавана на дълга, както и за 
глобалния корпоративен данък, който е включен в плана на президента Джо Байдън за държавните разходи. 
Относно глобалния минимален корпоративен данък, тя каза пред CNBC: 
"Мисля, че това е ребалансиране, за да сме сигурни, че можем да подкрепим инвестициите в нашите икономики и че 
корпорациите плащат справедливия си дял. Минималната данъчна ставка от 15% със сигурност не е толкова висока, че 
това да засегне способността им да бъдат конкурентоспособни в световен мащаб. Равните условия са начина, при който 
конкуренцията между страните и техните фирми може да се осъществи въз основа на икономическите фундаменти". 
 
√ Развитите страни дават 19 млрд. долара за защита на горите  
Световните лидери обещаха да спрат и преобърнат тенденцията на обезлесяване и влошаване на качествата на земята 
до края на десетилетието, предаде "Ройтерс". 
Участниците на срещата за климата в Глазгоу планират да отделят 19 милиарда долара под формата на публични и частни 
фондове за инвестиции в защитата на горите. 
Според офиса на британския премиер Борис Джонсън заложеното в съвместната декларация ще обхване над 33 милиона 
квадратни километра гори. 
Успоредно с това на форума в Шотландия бяха обявени редица частни и държавни инициативи, включително за отпускане 
на средства за коренното население в горските райони и за устойчиво земеделие. 
Според една от инициативите, която следи обезлесяването, през миналата година светът е загубил 258 хиляди квадратни 
километра гора, което е повече от цялата територия на Великобритания. 
Съгласно споразумението, което трябва да бъде обявено по-късно днес, 12 държави се ангажират да предоставят 12 
милиарда долара в периода между 2021 и 2025 година, за да подпомогнат развиващите се страни, включително за 
възстановяване на земите и справяне с горските пожари. Още милиард и 700 милиона долара ще отидат за поддръжка на 
коренното население за запазване на горите и засилване на правата им в горските райони.  
От "Грийнпийс" обаче разкритикуваха декларацията в Глазгоу за това, че де факто дава зелена светлина за - цитирам - още 
едно десетилетие на обезлесяване. 
 
√ Общ климатичен план на страни от Източното Средиземноморие и Близкия изток  
Страните от Източното Средиземноморие и Близкия изток ще разработят съвместен Регионален план за действие за 
справяне с изменението на климата и неговите последици в района. Тази инициатива, която бе предложена и се 
координира от Кипър, ще бъде представена днес от президента на страната Никос Анастасиадис на провеждащата се в 
Глазгоу климатична конференция на ООН. 
Застрашаващата средиземноморския басейн климатична криза и необходимостта от активни усилия на съседните страни 
за справяне с нея са сред акцентите в речта на кипърския държавен глава Никос Анастасиадис на международния форум 
днес. 
Кипърската правителствена инициатива има за цел да обедини действията на правителствата и научната общност за 
разработване на обща регионална климатична стратегия. 
Източното Средиземноморие и Близкият изток са определени като „глобална гореща точка” за климатичните промени и 
се очаква регионът да се сблъска с най-тежките последици от тях. 
Президентът Никос Анастасиадис ще представи и научните резултати от двугодишната изследователска работа в областта 
на климата, извършена от над 240 учени и експерти от региона и света. Заключенията им са обобщени в изготвената от тях 
„Рамка за политика и мерки за климатичната криза в Източното Средиземноморие и Близкия изток“. 
Климатичната инициатива ще бъде представена днес и на специално събитие в кулоарите на конференцията, 
организирано от Кипър по случай Деня на Средиземноморието, на което ще присъстват и делегати от 15 държави от 
региона. 
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√ МВФ зове за още по-сериозно съкращаване на вредните емисии  
Международният валутен фонд призовава за по-голямо намаление на въглеродните емисии. Експертите от фонда 
изчисляват, че постигането на целите за ограничаване на затоплянето между 1,5 и 2 градуса Целзий е непостижимо с 
настоящия темп на намаляване на емисиите. 
При непроменени глобални политики въглеродните емисии до 2030 г. ще бъдат много по-високи от необходимото, за да 
се постигне целта за ограничаване на затоплянето до 1,5 градуса, категорични са експертите от Международния валутен 
фонд. 
За постигането на тази цел е необходимо спешно намаляване на емисиите с 55 процента под референтите базови нива до 
2030 г., а за постигането на целта от ограничаване на затоплянето до 2 градуса по Целзий - с 30 процента. 
Докладът, цитиран от управляващия директор Кристалина Георгиева, показва, че може да се пребалансират усилията на 
отделните държави. 
 
БНТ 
 
√ Президентът: Борбата срещу купуването на гласове изисква системни усилия  
Румен Радев се срещна с представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, участващи в мисията 
на организацията за наблюдение на предстоящите избори. 
Провеждането на честни и свободни избори е в основата на демократичния процес и затова са необходими ефективни 
мерки срещу купуването и продаването на гласове, както и срещу корпоративния вот. Изкореняването на това порочно 
явление, недопустимо за европейска държава, изисква системни и продължителни усилия, които компетентните органи у 
нас полагат. Това заяви президентът Румен Радев по време на среща с представители на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа, които са част от мисията на международната организация за наблюдение на предстоящите на 
14 ноември избори. 
Държавният глава подчерта, че основният приоритет за вота трябва да е повишаването на избирателната активност и на 
доверието на избирателите в прозрачността и честността на изборния процес. „Купуването и продаването на гласове 
изкривява резултатите от изборите и волята на избирателите, затова при провеждането на последните два вота бяха 
предприети мерки за предотвратяване на тези порочни практики“, заяви Румен Радев. Президентът посочи, че 
легитимността и стабилността на следващия парламент и правителство зависят от честното провеждане на предстоящия 
на 14 ноември вот и от активното участие на избирателите. 
Държавният глава подчерта, че чрез въвеждането на машинното гласуване многократно е намалял делът на невалидни 
гласове. Избирателите вече имат опит с машините, хората споделят впечатленията си, водят се и разяснителни кампании, 
посочи Румен Радев. 
По време на срещата бяха обсъдени и мерките за гарантиране здравето на участниците в изборния процес по време на 
кампанията и при гласуване. 
 
√ Две седмици преди изборите: Важни срокове за гласоподавателите 
Вчера – на 1 ноември - изтече крайният срок Централната избирателна комисия да назначи Секционните комисии извън 
страната за всички 756 секции. Числото може да се променя, тъй като още се очаква разрешение от някои страни. 
В сравнение с изборите на 11 юли - тази година има спад в броя на секциите с около 35. На този фон - има повече откази 
от българските общности в чужбина да участват в организацията на изборите. Причината: изборните доброволци настояват 
за платформа за по-добра комуникация с институциите в страната и са изморени от повтарящи се в годините проблеми 
около предаването на крайните резултати. Така може да се наложи командироването на повече хора от България. 
От вчера - 1 ноември до деня на изборите включително - 14 ноември хора под карантина заради ковид може да подават 
заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Подвижните избирателни секции за карантинирани или изолирани, 
в които ще се гласува, ще се образуват, ако до три дни преди деня на вота - 14 ноември, има не по-малко от 7 подадени 
заявления до кмета на общината, населеното място или района. От ЦИК уверяват - ковид мерките няма да ограничат 
правото на глас. На този етап зелен сертификат не се изисква, за да гласуваш. 
До 6 ноември районните избирателни комисии трябва да съобщят какви мерки са взети, за да може избирателите с 
увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват. 
До 8 ноември хора с трайни увреждания, които не могат да отидат да гласуват в секцията и искат да упражнят правото си 
на глас с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, все пак могат да гласуват с подвижна секция, ако 
заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна комисия. 
До 17.00 часа на 13 ноември ЦИК приема заявления, регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си 
регистър на наблюдателите. 
 
√ ДАНС и НАП иззеха документи за финансовото състояние на Община Пазарджик  
НАП и МВР започнаха проверка на Община Пазарджик. Изискани са документи, които касаят бюджета за 2020 година, 
неговите актуализации и отчети. Както и дарение от 700 000 лева, получено от общината. Единствено кметът на Пазарджик 
Тодор Попов коментира проверката. Той за първи път говори и за случая, при който в петък вечерта му беше отнета 
шофьорската книжка. 
Екипи на НАП и полицията започнаха проверка в община Пазарджик. Според предоставено писмо от местната 
администрация проверката е по преписка от 26 октомври. 
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Проверяващите са поискали да има бъдат предоставени документи за бюджета, одитни доклади и всички документи за 
дарение от 700 000 лв., с което беше спасена от продажба част от гората над село Црънча. 
Кметът на Пазарджик Тодор Попов свърза проверката с предизборната кампания. 
Днешната среща с нашите гости не е случайна. И за съжаление тя цели според мен едно просто нещо. Аз не съм нито 
първия, нито последния, разбира се кмет, който е подложен на това. Тука трябва да се направи цирка. Аз съм плашен, 
плашен, проверяван денонощно, каза Попов. 
Кметът коментира за първи път и ситуацията от 29 октомври, когато по информация на МВР след съмнение за употреба на 
алкохол и отказ за тест с дрегер му бе отнета шофьорската книжка. 
Ако им бях дал проба и ако те нагласат, че имаш 5 промила в кръвта алкохол и си пълен с наркотици, после ходи се 
обяснявай. Щяха да ме заключат още същата вечер и щяха да ме правят за резил една година. Чакам си наказателното 
постановление, което ще обжалвам надлежно, каза още Попов. 
Контролните институции не коментираха проверката в Община Пазарджик. 
 
√ Собственици на хотели са застрашени от фалит заради скъпия ток  
Собственици на хотели във Варна и курортите предупреждават, че са заплашени от фалити заради високите цени на тока. 
От началото на август разходите им за електричество са се увеличили тройно. Хотелиерите са категорични, че драстичното 
поскъпване ще доведе до скок и в цените на нощувките. Някои от тях все още изчакват с надеждата да получат помощ от 
държавата. Други обаче, за да оцелеят в кризата, вече са вдигнали цените с около 30%. 
Атанас Карагеоргиев е собственик на един от малкото целогодишно работещи хотели в курорта “Св. Св. Константин и 
Елена” край Варна. Въпреки драстичното поскъпване на тока, хотелиерът е запазил цените на предлаганите услуги. Макар 
че са като миналогодишните, отливът на туристи в момента е голям – в хотела има едва 40 гости. 
“Най-много ток бях плащал 2019 година, бях стигнал 12 000 лева ток месечно. Сега е 31 000 лева трети месец подред 
при много по-малко заетост”, казва Атанас Карагеоргиев. 
Токът е сред най-големите разходи в туристическия бизнес и трябва да бъде калкулиран в цената. Затова е само въпрос на 
време всички хотелиери да вдигнат цената на нощувките. Пакетите с включено изхранване ще се оскъпят още повече и 
заради поскъпването на хранителните продукти. 
“Ние работим с предварително подписани договори и цени. Цените са формирани в течение на сезона, те са такива 
каквито са, а посрещаме гости, които са се записали преди 2, 3 и повече месеца. Тая цена не може да оправдае 
разходите, които трябва да плащаме – тока – от 3 до 5 пъти, газа -също. И най-притеснителното е, че не знаем 
каква е прогнозата, никой не може да каже”, обяснява Атанас Карагеоргиев. 
Проблем за хотелиерите е и предварителното плащане на тока на свободния енергиен пазар. 
“Това първо ни поставя в много трудни условия, защото ние не разполагаме със свободни оборотни средства”, казва 
хотелиерът. 
Въпреки тежката финансова криза в туризма, хотелът ще продължи да работи, категоричен е собственикът му: 
“Най-лесно е да затвориш – и какво от това? Ще затворим и ще отложим проблема с 3 месеца. След 3 или 6 месеца 
пак трябва да отворим. Как ще отворим?! Аз обслужвам кредити, аз работя с хора, които са ми екип! 12 човека, които 
- ако някого уволня, после не мога да го намеря. А и защо да го уволнявам – той е работил с мен, бил е предан на идеята 
да обслужваме туристи, обслужвали сме ги добре! Освободя ли тях – трябва да затворя и да продам!” 
Собствениците на хотели имат право на помощ от държавата по мярката “60 на 40”, но заради високите цени тя не е 
ефективна. Възможен изход от кризата е инвестирането в енергоспеспяващо оборудване, което ще доведе до рязък спад 
в разхода на ток. 
“Сега е моментът да правим фотоволтаици." - смята Атанас Карагеоргиев - “Сега е моментът да правим 
термопомпи, да купуваме и да изграждаме. Ние не можем два или три пъти да вдигнем една цена, която я има вече 
закована на пазара за България. Ние ще я вдигнем с 5, 6, 10%. Но цената на тока си остава същата, цената на газа си 
остава същата. За да преодолеем тази ситуация, трябва коренна промяна – и инвестиции и пак инвестиции в 
иновативна техника”. 
Решението за туристическия бранш е в програми, които предлагат безлихвени кредити, казва Атанас Карагеоргиев. 
“Не щем подаяния, не ни трябва 60 на 40, не работят! Работи единствено, когато ивестираме в бъдещето. А 
бъдещето е да се борим с енергетиката в тези условия! По-глобално е да може да сменим целия механизъм на 
производство и продажба на електроенергия и газ, но това не е по силите на хотелиерите", смята той. 
Ако спешно не бъдат взети мерки от държавата, високите цени на тока ще стопят приходите на хотелиерите от летния 
сезон и браншът отново ще бъде изправен пред сериозни финансови изпитания. 
 
√ Цените растат - какви са основните причини за инфлацията 
Цените растат и това се усеща. През септември стоките и услугите са поскъпнали спрямо август с 0.4%, но за последната 
година процентът е 4.8, отчита Националният статистически институт. Хората си признават - вече се лишават от някои 
удоволствия за сметка на най-необходимото и очакват от политиците конкретни решения за мерки. 
Инфлацията на пазара я разбират така - по-леки торбички, по-малко продукти и то само най-важното. 
Преценявам приоритетно какво да пазарувам, което ще рече от жизнена необходимост. Много работи вече не си 
позволявам - например удоволствията, казва Силвия Пауновска. 
Пенсионерка съм и трудно е с всичко. Да кажем оливието е най-скъпо, но то е най-важното, казва Цветанка Димитрова. 
Най-скъпи са млечните продукти според мен. Вече за парното и за тока няма да говорим, казва Румен Аврамов. 
Първата причина за инфлацията: политиките за спасяване на бизнеса от кризата водят до печатане на пари. 
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Увeличава се паричната маса. Обемът стоки и услуги, които биват купени с тези пари, остава горе-долу един и същи. 
Няма някакво кой знае какво изменение там. Съответно парите, които купуват тези стоки стават по-евтини на 
практика, обяснява Адриан Николов - икономист в ИПИ. 
От значение са и цените на суровините. Има и отложена инфлация. 
2015-2019 г. беше период на доста бърз ръст и на заплатите, на много бърза експанзия на пазара на труда, което 
доведе със себе си повишени доходи на домакинствата и тази повишена покупателна способност винаги се отразява 
с някакво забавяне на крайните потребителски цени, обяснява Адриан Николов - икономист в ИПИ. 
Крайната цена на хляба е с 2,3 % по-висока, сиренето е поскъпнало с близо 2 %, яйцата са с почти 5 % по-скъпи, олиото с 
над процент, а зелето с повече от 11 %. Какво може да се направи? 
По принцип държавата има относително малко инструменти, с които може да влияе точно на структурата на 
доходите. Социалната политика е основният инструмнент за това. Доходите на пенсионерите също са от значение. 
Това, което традиционно се обсъжда в случая - разбира се, минималната заплата, но трябва да имаме предвид, че 
повишаването на минималната заплата обикновено не тласка нагоре средните доходи, допълва Адриан Николов - 
икономист в ИПИ. 
Дано да направят нещо. Народът да е добре, надява се Цветанка Димитрова. 
 
√ Меркел: Развитите страни са най-виновни за изменението на климата  
Страните с развита индустрия основно са виновни за изменението на климата. Парижкото споразумение може да бъде 
изпълнено, ако се коригират съществуващите цели и се осигурят технически единни мерки на международно ниво. Това 
заяви германският и.д. канцлер Ангела Меркел по време на 26-та сесия на Конференцията на страните по Рамковата 
конвенция на ООН за изменението на климата (COP26) в Глазгоу, Шотландия. 
"Знаем, че страните с развита индустрия имат специална отговорност. Разбира се, това важи и за Федерална република 
Германия. Ето защо отново затегнахме нашите климатични цели. Искаме да намалим 65% от нашите емисии до 2030 г. в 
сравнение с 1990 г., и до 2045 г. да постигнем неутралитет", добави канцлерът. 
Сред важните международни цели в областта на климата. Меркел посочи опазването на световните горски масиви. 
Тя допълни, че отправя „ясен призив за данък върху CO2“, който вече съществува в ЕС, „въвежда се в Китай и трябва да се 
въведе и в други държави по света“, за да „доведе нашата индустрия и икономика до най-доброто по пътя към климатична 
неутралност." 
Двудневната среща на върха на 26-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за 
изменението на климата (COP26) започна днес в Глазгоу. COP26, организирана от Обединеното кралство в партньорство с 
Италия, продължава до 12 ноември. 
В сесията участват представители на около 200 държави, включително световни лидери, експерти и активисти. Срещата на 
световните лидери се провежда на 1-2 ноември. По време на срещата на върха се планира приемане на редица документи 
за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на въглероден неутралитет. 
 
Сега 
 
√ Правителството рязко ускорява бюджетните разходи 
През октомври сметките на държавата вече излизат на червено с 343 млн. лв. 
С наближаване на края на годината правителството рязко ускорява бюджетните разходи. Само през октомври са похарчени 
близо 4.6 млрд. лв., което е поне с милиард повече от регулярните месечни разходи в течение на годината. Така в края на 
октомври излишъкът в хазната се е стопил до 725 млн. лв. - месец преди това той беше над 1 млрд. лева. Специално през 
октомври финансовите сметки на държавата са на червено с 343 млн. лв.  
През октомври са извършени по-високи разходи заради социално-икономическите мерки за минимизиране на ефектите 
от кризата, като например изплащането на месечни добавки към пенсиита на всички пенсионери, които вече са в размер 
на 120 лева, припомнят от МФ. Оттам посочват, че традиционно през есенно-зимния сезон разходите нарастват и 
изпреварват приходите. 
От финансовото министерство предупреждават още, че в последните месеци на годината се очаква разходите да нараснат 
значително и заради традиционно по-високите капиталови инвестиции. Основна част от допълнителните харчове обаче 
ще са свързани с борбата с пандемията и ковид-помощите за хората и бизнеса. Тепърва предстои да бъдат изхарчени 
гласуваните от 46-то Народно събрание с актуализацията на бюджета 2.5 млрд. лв. допълнителни разходи над 
планираните. Сред тях има и значителна сума заради очаквано засилване на бежанския натиск. 
Бюджет 2021 трябва да приключи с 4.6 млрд. лв. дефицит (3.6% от БВП). Ако се спази този план, това означава, че през 
ноември и декември правителството ще изхарчи близо 12 млрд. лв. 
За 10-те месеца на годината в хазната са влезли приходи за 42.081 млрд. лв., посочват от МФ. Спрямо същия период на 
2020 г. се отбелязва ръст от близо 5,7 млрд. лева на данъчните и неданъчните постъпления.  
Направените разходи са за 41.356 млрд. лв. В сравнение с миналата година те също се с 5.7 млрд. лв. повече. 
 
√ Пълен обрат - няма да има скок на природния газ от 1 ноември 
"Булгаргаз" успял да договори допълнителни евтини доставки от "Газпромекспорт" 
Клиентите на "Булгаргаз" могат да си отдъхнат - очакваният скок на цената природния газ от 1 ноември няма да се случи. 
Прогнозата беше от днес синьото гориво да поскъпне драстично спрямо октомври с 33% до 119 лева за мегаватчас, но в 
крайна сметка то дори символично ще поевтинее  - от досегашните 94.54 лева на 93.15 лева  
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Добрата новина бе съобщена на брифинг в Министерския съвет, в който участваха министрите Гълъб Донев и Андрей 
Живков, председателят на КЕВР Иван Иванов и директорът на "Булгаргаз" Николай Павлов. Оказа се, че  след 
преговори  руската страна в лицето на "Газпромекспорт" се е съгласила да достави допълнителни количества на по-ниска 
цена. "Благодарение на обединените усилия на "Булгаргаз" и КЕВР България ще има една от най-ниските в Европа цени на 
природния газ", обяви енергийният министър. 
Πpeдceдaтeлят нa енергийния регулатор Ивaн Ивaнoв зaяви, чe "тoвa щe cпecти нa пoтpeбитeлитe нa пpиpoдeн гaз в 
cтpaнaтa $40 млн." Проф. Ивaнoв пocoчи oщe, чe благодарение на "спестяването" ще се избегнaт "ĸaтacтpoфaлни 
пocлeдици" зa тoплoфиĸaциoннитe дpyжecтвa, ocoбeнo зa софийската. "80% oт цената на парното се формира от 
eнepгoнocитeля, ĸoйтo зa 90% oт тeцoвeтe в Бългapия e пpиpoдният гaз", поясни проф. Ивaнoв. 
Шефът на българския газов търговец каза "Булгаргаз" заяви, че че не може да даде подробности за споразумението с 
руснаците заради клаузите за конфиденциалност, само посочи, че са били уточнени "някои спорни въпроси".  Той 
прогнозира, че цената на синьото гориво ще спадне и през декември, макар и с малко, и да бъде в диапазона 90-92 лева. 
"Българските битови потребители трябва да са спокойни, че няма да има повишение на цените на газ, парно и ток  до Нова 
година", увери шефът на КЕВР Иван Иванов. А след това? В момента се обмисляли всички възможни мерки, така че да няма 
рязко поскъпване от 1 януари, обясни проф. Иванов. Той смята, че пакетът от мерки ще бъде готов в началото на декември. 
 
√ България разположи 350 военни и бойна техника по границата с Турция 
Страната ни готви операция за евакуация на военни преводачи от Афганистан 
България разположи 350 военни с 40 единици бойна техника по границата си с Турция. Това съобщи министърът на 
отбраната Георги Панайотов в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви. Той твърди, че това не се е наложило, защото има 
засилен мигрантски натиск. Панайотов пробва да обясни разполагането на армия по границата със затоплянето на времето 
и евентуално повишаване на опитите за незаконно преминаване на границата, но така и не посочи конкретна причина, 
която в момента да налага дислокацията на армейските части. 
По думите му границата с Турция има компрометирани участъци, които трябва да бъдат възстановени, и тези участъци са 
по протежение на цялата ограда. Затова военни специалисти, сапьорни и инженерни части, са се включили в нейното 
възстановяване, те имат опит с такива обекти и „качеството на работата ни е най-високо". 
Само преди няколко седмици бе обявено, че армията има готовност да разположи 1050 военни и 145 единици техника, за 
да се опита да спре евентуална бежанска вълна през границата на България с Гърция и Турция. Междувременно бяха 
отпуснати милиони левове, както за ремонта на оградата, така и за издръжка на войнииците при евентуално изпращане 
на границата. Това стана възможно заради актуализацията на бюджета, която бе гласувана от последния парламент. 
България готви операция за евакуиране на преводачите, които е използвала през годините покрай изпращането и престоя 
на военните ни контингенти, стана ясно още от думи на военния министър Георги Панайотов. Той обясни, че е установено 
местоположението им, поддържала се връзка с тях и в момента, в който имало готовност, те ще бъдат изведени. Според 
Панайотов сред въпросните преводачи имало хора, които никога не са идвали в България. 
Веднага след това той обяви, че до този момент от Афганистан са евакуирани над 50 човека. Той припомни, че преди 
няколко дни лично ходи до Пакистан и после придружи група от 22 афганистански и български граждани, които 
бяха евакуирани през Исламабад до София, след като преди това са били изтеглени от територията на ислямска република 
Афганистан. За тази операция стана ясно тогава пак от думите на военния министър. "Сигурно много от вас са забелязали, 
че не присъствах на отчета на павителството. Това беше поради причината, че бяха командирован в Исламабад, за да 
свърша тази работа”, оповести тогава той. Ден по-рано той не се яви на заседание на комисията по отбраната с обяснението 
здравословни причини. 
Тогава стана ясно и, че Панайотов е успял да се срещне със своя колега - военния министър на Пакистан -Первез Хатак, с 
който обсъдили двустранното сътрудничество и неговото задълбочаване. Панайотов се похвали и, че е получил и 
информация и оценка от своя колега за ситуацията в Афганистан, който се контролира в момента от талибаните. 
Веднага след това стана ясно, че операцията по евакуацията е била на българското военно разузнаване, със съдействието 
на правителствения авиоотряд, а евакуираните са били афганистански граждани, работили за България по време на 
операции на НАТО в Афганистан, както и български гражданин и неговото семейство.  
По онова време бе обявено, че евакуацията е приключила, но сега става ясно, че се готви извеждането и на още хора, които 
по думите на министъра са били преводачи. 
 
√ Сегашната система тласка всички висши училища в една посока 
Трябват ни повече атрактивни преподаватели, за да върнем студентите в аудиториите, смята просветният 
министър акад. Николай Денков 
В предишния си брой в. "Сега" започна разговор за проблемите на висшето образование у нас. Преподаватели говориха 
откровено за пороците, които отнеха на университетите мисията да създадат стойностен национален елит. В продължение 
на този дебат днес предлагаме разговор по същите теми с министъра на образованието акад. Николай Денков.  
- Министър Денков, знаем, че дистанционното обучение води до дефицити за учениците. Има ли анализ как се отразява 
то във висшите училища? В условия на пандемия всеки университет може да преподава дистанционно, без да има 
акредитация за това. Как в тази ситуация се следи за качеството на обучението? 
- Трябва да различаваме акредитираното дистанционно обучение от дистанционното обучение в извънредна ситуация. 
Висшите училища с акредитация за това обучение имат съответните правилници с изисквания как да се случва. Но за да 
може да се приложат тези изисквания за всички лекции и упражнения, е необходимо повече време. В бъдеще трябва и 
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сегашното извънредно онлайн обучение да се приведе към същите изисквания. Може и наредбата да се допълни, така че 
даден университет да има право да преподава дистанционно по различни причини, отговаряйки на определени условия.  
Първия път, когато в Софийския университет излязохме в дистанционно обучение, част от преподавателите само 
изпращаха материали на студентите си и не се виждаха с тях. После започнахме да използваме платформата Moodle, в 
която всичко се регистрира. Това сработи и колегите - поне във факултетите, с които аз контактувам - казват, че вече нямат 
проблеми. Имаше период на адаптация, но по никакъв начин не мога да кажа, че обучението се е сринало. 
Задълбочен независим анализ на този вид обучение в университетите не е правен. От разговорите с колеги от различни 
висши училища и студенти смятам, че не е имало специфичен проблем с лекциите. Добрите мотивирани студенти ходят 
редовно присъствено на лекции, но за тях не е проблем да се включат и в онлайн обучението. За по-слабите студенти, 
които така или иначе не ходят на лекции, онлайн обучението също не променя особено ситуацията. По-сериозни проблеми 
имаше с практическите упражнения, тъй като трябваше да бъдат съкращавани, премествани, организацията беше по-
трудна и от разговорите ми съм с впечатлението, че качеството им е спаднало. Те няма да как да се компенсират. 
Всъщност дистанционното обучение само изостри вниманието към факта, че на много места имаме недостатъчно 
мотивирани студенти и преподаватели. 
- Как тогава да върнем студентите в аудиториите? 
- Като станат по-интересни лекциите. Материалът трябва да е поднесен атрактивно и студентите да знаят защо им е 
необходим. Многократно съм виждал как посещения от хора от индустрията и други практически области, в които се 
прилагат тези знания, много мотивират студентите да разберат защо учат даден материал. Важно е да има интерактивни 
и мултимедийни елементи с включване на студентите, дискусии по горещи теми – те да могат да изразяват мнение, да 
спорят. Лекторът трябва да е обаятелен, малко и артист, да отдели време, за да направи материала интересен, да включи 
снимки, филмчета, така че студентите да кажат: "Уау" поне по един път на 10-15 минути по време на лекция. Трябват ни 
повече атрактивни преподаватели. Във Факултета по химия и фармация на СУ например използваме широко 
мултимедийни презентации не само в лекциите, но също при представяне и защита на курсови и дипломни работи, 
включваме студентите в реални научни изследвания. 
Има и един тънък момент - при атестирането на преподавателите трябва да се взима предвид мнението на студентите. Не 
бива обаче да се прекалява с това. Когато мнението на студентите е решаващо при тази оценка, може да се стигне до 
катастрофални резултати, какъвто опит има в САЩ и Англия.   
- Мина 1 г. от сключването на договори за управление между ректорите и просветния министър. Анализирало ли е МОН 
изпълнението им? Някои преподаватели смятат, че утвърдените политики за различните университети не са кой знае 
колко различни. 
- През последните 2-3 седмици през мен минаха 15-20 отчета по тези договори. Да, те се изпълняват, зададените политики 
следват основните ни стратегически цели и мерки, адаптирани са към конкретното висше училище. Но действително се 
вижда голямо сходство в задачите. Ако аз подготвях такива договори, бих подходил по-различно. Бих поставил по-малко 
на брой - 7 до 10 задачи за изпълнение, но които са истински стратегически за дадения университет. Това би дало по-голям 
фокус на усилията на ръководството в най-важните направления за развитие на университета. 
Сегашната система на общи политики води по-скоро до „бутането“ на всички в една посока. Според мен всяко висше 
училище трябва да намери своето специфично място и за 3-4 години да се специализира в образователните и научните 
дейности, в които може да бъде най-доброто в България и в региона. Така то ще изпълнява специфични задачи и ще бъде 
атрактивно и полезно в определена сфера. Така, както са записани сегашните показатели, те се изпълняват, а оценките на 
ректорите са сравнително високи. Все пак е минала само 1 година от тези мерки. Кооперирането с чужди университети, с 
бизнеса изисква малко повече време и се надявам ректорите да се справят и с тези по-трудни задачи. 
- По мнение на някои преподаватели минималните изисквания за заемане на академична длъжност са твърде ниска 
летва за едни направления и не отчитат особеностите на други направления. Трябва ли те да се прецизират, завишат? 
- Всички изисквания бяха подготвени от представители на съответните научни общности чрез Съвета на ректорите. Затова 
тезата, че не отчитат особеностите, е напълно несъстоятелна. Например, в областта на природните науки беше изпратено 
писмо, съвместно от водещи учени от БАН и университетите, които поискаха минималните изисквания за тази област да 
бъдат увеличени. И те бяха увеличени в резултат на това искане. От другите научни области също могат да го направят, 
защото не е редно тези минимални изисквания да бъдат задавани изцяло административно. 
- Защо кандидатите за академична длъжност избират сами журитата, които ще ги оценяват? Не смятате ли, че те следва 
да се избират на случаен принцип? 
- Този въпрос беше обсъждан внимателно. Системата на случаен избор на жури също има сериозни недостатъци. В много 
области няма достатъчно специалисти, които могат задълбочено да рецензират конкретните трудове. Освен това невинаги 
наличните специалисти са обективни поради лични отношения или особености както в едната, така и в другата посока. 
Затова крайното решение беше да се използва комбинация от количествени минимални изисквания, които задават 
минимален стандарт на участие, и жури, което да оцени качеството на кандидатите. Има и други възможни решения, 
например привличане на чуждестранни рецензенти, което аз подкрепям, но това означава документите да бъдат на 
английски език. Или привличане на българи, които работят в чужбина. 
По логиката на закона академичната автономия предполага, че висшето училище само решава как да провежда научните 
изследвания и преподаването, т.е. има право и на собствена кадрова политика. Ако оставим тази кадрова политика да 
зависи от външни фактори, спрямо които няма никакъв контрол, резултатът може да е катастрофален. Представете си, че 
се избере на случаен принцип жури от петима души, от които трима са от конкурентни университети. Какво гарантира, че 
те ще бъдат обективни и ще решат това, което е най-добро за висшето училище, което провежда конкурса? 
- Смятате ли, че изборът на ректор от Общото събрание на един университет е най-удачен? Има ли по-добър? 
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- Лично аз бих предпочел ректорът да се избира от Академичния съвет. Смятам, че там популизмът би имал по-малко 
влияние. Това са по няколко човека от всеки факултет, подбрани, които носят доверието на техните общности. Оттам се 
предполага, че популистки ходове при избор на ректора биха имали много по-малко влияние, отколкото в Общото 
събрание. Но това предложение изисква сериозна дискусия и трябва да бъде взето само след обсъждане на всички 
аргументи за и против. 
Алтернативно предложение е изборът да е от Настоятелството на висшето училище или от специално подбрана от 
Настоятелството комисия (англосаксонската система). Това обаче може да се случи само след като се подобрят значително 
изискванията в Закона за висшето образование за състава и функциите на настоятелствата. Иначе висшето училище може 
лесно да изпадне в политически или икономически зависимости. 
Обръщам внимание, че и някои много развити страни използват избор чрез общи събрания, напр. Франция и Израел. 
Виждате, че няма общоприет модел и тук всяка промяна трябва да се направи много внимателно, отчитайки националните 
особености. 
- В някои университети все още има преподаватели на пределна възраст, които нямат научни трудове и научна степен 
„доктор“, но са на постоянен щат. Защо? Как може МОН да съдейства за прекратяване на тези порочни практики? 
- Ако това са преподаватели по помощни дисциплини - спорт, чужди езици, в това няма нищо лошо. Те са необходими 
и без висока научна квалификация. В експерименталните дисциплини имаме и лаборанти, за които няма нужда дори от 
висше образование. За основните и специализиращите дисциплини обаче трябват висококвалифицирани преподаватели 
и това се проверява при акредитацията и следакредитационния контрол на висшите училища. Така че, ако там има 
проблем, той трябва да се насочи към Националната агенция по оценяване и акредитация и към системите за атестация 
на висшите училища. 
- Разговаряме за висше образование, но горещата зона в момента са училищата. Сблъскахте се с голяма съпротива за 
въвеждането на тестове в училищата. Сбъркахте ли някъде в подхода си? 
- Всъщност всеки иска нещо различно и настоява, че е прав. Това е отражение на общите нагласи спрямо пандемията в 
обществото, подсилени от естествената чувствителност на родителите, когато става дума за техните деца. В такава ситуация 
МОН може да направи само едно и то е да предложи избор - или децата да влязат в училище след тестване, или да останат 
в обучение от дистанция. Това разделение на обществото не е предизвикано от МОН, а е средата, в която ние трябва да 
вземем решения, осигуряващи едновременно максимално присъствено обучение и безопасна среда за учениците и 
учителите. Как точно ще става тестването, ще стане ясно, след като Министерството на здравеопазването избере 
конкретния вид тест, който отговаря на експертните изисквания.  
- Не трябваше ли тестовете да се въведат още на 15 септември? Защо отново нямаше предвидимост в мерките за 
училищата? 
- В началото на учебната година епидемията все още беше под контрол с ниска обща заболяемост. Според данните на 17 
септември карантинираните ученици бяха само 0,31% и се разболяваха по-малко от 100 деца дневно. Ето защо на 15 
септември мерките, които налагаме сега, биха изглеждали ненужни и биха срещнали изключителен отпор от родители и 
учители. Тогава много от тях възразяваха дори срещу носенето на маски. Сега учениците под карантина и броят заболели 
деца са 5 пъти повече. А общата заболяемост, например в София, е над 1200 на 100 000 души с реална опасност местата в 
болниците да свършат, ако не пречупим вълната. 
 
√ Грабеж: Укрепване на свлачище за 300 000 лв. е докарано до 7 млн. лв. 
Стойността на огромна част от сключените договори е нереална и раздута в пъти 
Безумията около сключваните при предходното правителство договори за строителство нямат край. Получени от „Сега“ 
документи по Закона за достъп до обществена информация и допълнителни проверки осветяват пореден скандал около 
неслучилото се укрепване на 84 свлачища с над 450 млн. лв. от бюджета. От документите става ясно, че голяма част от 
сключените договори за укрепване на свлачища са с напълно нереална стойност и разходите за извършване на дейностите 
са надути в пъти. На база фалшиво завишените като стойност договори са изплатени аванси в пъти над реалната стойност 
на строителните дейности. 
Парите за укрепване на свлачищата бяха отпуснати от правителството "Борисов 3" през септември 2019 г. Договорите бяха 
сключени светкавично – още през декември, без процедура по ЗОП, чрез вътрешно превъзлагане от държавната фирма 
„Автомагистрали“ на частни фирми. От документите, с които „Сега“ разполага, се оказва, че огромна част от контрактите 
са сключени на нереално високи стойности. „Сега“ успя да осъди „Автомагистрали“ по дело за отказан достъп до 
информация и в крайна сметка получи договорите от новото ръководство на фирмата. 
С една от най-големите разлики между договорено плащане и реална стойност на строителните дейности е договорът за 
укрепване на свлачището по републикански път „Кула-Грамада-Срацирово“ (в участъка от км 1+360 до км 1+400). Тази 
дейност е възложена от „Автомагистрали“ на фирма „ДЛВ“ ЕООД, като ориентировъчната стойност на строителните-
монтажните работи е определена на 7,2 млн. лв.  Според договора проектирането е  с ориентировъчна цена 96 200 лв., 
разходите за механизация са 2,6 млн. лв., а материалите – 4 485 000 лв. В договорите с всички фирми в раздела с цените и 
начина на плащане е използвана именно тази формулировка – „обща ориентировъчна стойност“. 
При така определените разходи в 5-дневен срок след възлагането на дейностите е станало възможно изплащането на 
аванси – 50% аванс за проектирането (48 100 лв.), 30% за механизацията (780 000 лв.) и 42% аванс за материали (1 883 700 
лв.). Така по този договор платените аванси би следвало да са в размер на 2 711 800 лв. 
На този фон при реалното проектиране се оказва, че стойността на строително-ремонтните дейности изобщо не се 
доближава до ориентировъчната – 7,2 млн. лв. Сметката е направо невероятна – разходите за строително-ремонтни 
дейности по избрания вариант за укрепване на свлачището на първи етап от изпълнение на дейностите възлизат на 310 985 
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лв., а с втори междинен етап окончателните разходи за укрепване стават 388 076 лв. Това е 18 пъти по-ниско от 
ориентировъчната стойност и много под сумата, платена авансово за изпълнението на договора. 
От договора лъсва и друг парадокс – фалшиво раздутите ориентировъчни цени са гарантирали на изпълнителите пълно 
спокойствие за евентуално прекратяване на договорите, защото неустойките, които те трябва да получат, на свой ред са 
раздути. Неустойката в договора на „ДЛВ“ за свлачището по пътя Кула-Грамада-Срацирово в случай, че някоя от страните 
се откаже от договора, е  определена на 15% от ориентировъчната стойност или близо 1 080 000 млн. лв. в конкретния 
случай. Така в случай на разтрогване на договора по инициатива на „Автомагистрали“ фирмата следва да получи 1 млн. лв. 
неустойка за договор, чиято реална стойност е 388 076 лв. 
Такава е картината и при много от останалите свлачища. Така например договорът с фирма „АМ Хемус“ АД  за укрепване 
на срутване по пътя Габрово – Шипка- Казанлък е сключен при ориентировъчна цена от 5 435 500 лв. (70 500 лв. 
проектиране, 1 990 000 механизация и 3 375 000 лв. материали) със същите нива на авансови плащания като при „ДЛВ“, а 
при проектирането избраният вариант за строително-ремонтните дейности е остойностен на 767 377 лв. Договор за 
свлачище по път Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена с фирма „Джамбо 33“ е на ориентировъчна стойност 5 
450 000 лв., а по избран реален вариант е 2,4 млн. лв. след всички етапи на изпълнение. Договор отново с „ДЛВ“ за 
свлачище по път Симеоново- Ботево-Арчар-Лом е с ориентирорвъчна стойност 22,7 млн. лв., а избраният вариант като 
строително-монтажни работи е остойностен на 13,2 млн. лв. 
Има и свлачища, при които реалните дейности са се оказали по-скъпи от ориентировъчните цени, но те са изключение. В 
повечето договори цените са раздути, като едно от обясненията защо е извършено това е да се докарат разходите до 
общите средства, отпуснати от бюджета – 450 млн. лв. и да се разплатят бързо и авансово големи суми, обясняват 
запознати с проблемите в договорите. Не е ясно доколко е юридически възможно „Автомагистрали“ да получи обратно 
надплатените спрямо реалната стойност на договорите аванси. Договорите за свлачищата, както и тези по инхаус 
възлагането за строителството на „АМ Хемус“, са в прокуратурата. 
 
√ Агенция Митници се похвали, че събира по милиард на месец 
Септемврийските приходи от ДДС върху вноса са рекордно високи 
Агенция "Митници" се похвали, че вече втори пореден месец е в "клуба" на бюджетните милиардери. Пред септември 
служителите на АМ са осигурили над 1 млрд. приходи от акцизи, ДДС при внос и мита. Реколтата през авуст също беше 
десетцифрено число. 
Общите месечни приходи за миналия месец - към 1.02 млрд. лева, са 8.5 млн. лева, превишават със 185.5 млн. лева (22.3%) 
постъпленията преди година. Ръст има по всички направления. 
Касовите постъпления от акциз през септември са достигнали 564.3 млн. лева, което е с 30.7 млн. лева повече от същия 
месец на 2020 г.  
Приходите от облагане на вноса с ДДС са рекордно високи  - 427.3 млн. лева, със 145.9 млн. лева повече в сравнение с 
предната година.  
26.2 млн. лева са постъпленията от мита, което е с 8.5 млн. лева повече в сравнение със септември миналата година. 
През периода януари-септември 2021 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция 
„Митници”,  са в размер на 7.767 млрд. лева. Това е увеличение с 14" на годишна база. 
Положителната тенденция в бюджетните приходи продължава и през октомври и  Агенция „Митници“ прогнозира нови 
рекордни суми.  
На какво са дължат добрите резултати, от агенцията не коментират.  Ясно е, че основните причини са ръстът на 
икономиката, оживлението в международната търговия, високата инфлация и в частност силното поскъпване на 
енергоизточниците.  
 
√ България пак стана втора в ЕС по скъп ток за бизнеса  
 

 
Енерджилайв: България отново е в зоната с най-високи цени на тока. 

https://www.segabg.com/sites/default/files/_sega/styles/sega-max960-nocrop-watermark-conditional/public/2021/11/day-ahead-average-prices_0.jpg
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Cpeднaтa cтoйнocт нa eлeĸтpoeнepгиятa нa ceгмeнт „Дeн нaпpeд“ нa Бългapcĸaтa eнepгийнa бopca днec ce e пoĸaчилa c 
близo 43%. Toвa пoĸaзвaт дaннитe oт плaтфopмaтa ЕnеrgуLіvе, ĸoятo cлeди в peaлнo вpeмe пaзapитe в Eвpoпa. Taĸa 
бългapcĸитe фиpми днec ĸyпyвaт тoĸa cи зa yтpe нa цeнa oт 204.58 eвpo зa мeгaвaтчac. C днeшнoтo yвeличeниe cтpaнaтa ни 
e нa втopo мяcтo в Eвpoпa, ĸaтo пpeд нac e eдинcтвeнo Гъpция, ĸъдeтo цeнaтa пoчти винaги e нaй-виcoĸa, пише Economic.bg. 
Зa cpaвнeниe, в Зaпaднa Eвpoпa, ĸъдeтo cтpaнитe изпoлзвaт нaй-вeчe пpиpoдeн гaз и BEИ зa пpoизвoдcтвo нa 
eлeĸтpoeнepгия, цeнитe ca двa пъти пo-ниcĸи oт тeзи в Бългapия -  в Бeлгия и Hидepлaндия нaпpимep мeгaвaтчac 
eлeĸтpoeнepгия ce ĸoтиpa cъoтвeтнo зa 90.51 eвpo и 97.54 eвpo. 
Haй-eвтин тoĸ пpoдължaвa дa ĸyпyвa бизнecът в Πoлшa, ĸoятo вce oщe пoддъpжa въглищaтa ĸaтo нaй-гoлям дял в cвoя 
eнepгиeн миĸc. 
През пролетта на тази година българският електроенергиен пазар се скачи с борсите на Гърция и Италия. Тогава имаше 
критики, че е трябвало България първо да се свърже с Румъния, за да има достъп до по-евтини пазари като Германия 
например. Очевидно и това не е панацея, защото самата Румъния в момента има средни цени на тока "Ден напред" точно 
нашите.  
 
√ Газът поскъпна с 11% след спирането на газопровода Ямал-Европа  
Цената на природния газ в Европа скочи с 11% през първия работеин ден след спирането в събота на газопровода Ямал-
Европа, който стига до Германия, показаха данни на борсата ICE, цитирани от ТАСС. 
Декемврийските фючърси на хъба TTF в Нидерландия поскъпнаха до $861 за хиляда кубически метра природен газ, 
или €72 за МВтч.  
Подаването на газ по тръбопровода Ямал-Европа бе прекратено в събота сутринта, а по обяд започна реверсивно 
изпомпване в обратно направление. Операторът на полската газопроводна мрежа Gaz-System съобщи, че в страната 
продължава да постъпва природен газ, но до Германия не стига. Русия уверява, че не манипулира доставките, за да помпа 
цените. В петък цената на газа в Европа слезе под $800 за хиляда кубически метра и това не се бе случвало от 17 септември, 
но в понеделник отново тръгна нагоре. 
Освен това, добавя ТАСС, Алжир спря доставките на газ в Испания през Мароко по газопровода Магреб-Европа. Причината 
е обтягането на отношенията му с Мароко. Но Алжир продължава да изпълнява задълженията си към Испания, като 
използва газопровода Medgaz, който свърва най-голямото алжирско находище Хаси-Рмел с подводен газопровод до 
Испания. Също така танкери превозват алжирски втечнен газ. 
 
√ Париж има 48 часа, за да се откаже от санкциите срещу Лондон 
По време на срещата на върха COP26 за изменението на климата в Глазгоу, Шотландия, външният министър на 
Великобритания Лиз Тръс разкритикува французите, че се държат ''нечестно'' и ги обвини, че действат извън условията на 
търговското споразумение за Брекзит, предава БГНЕС, цитирайки Sky News. 
"Французите постъпиха нечестно, това не е в съответствие с условията на търговското споразумение. Ако някоя от страните 
по търговско споразумение се държи нечестно, имате право да предприемете действия срещу нея и да поискате 
компенсаторни мерки. Точно това ще направим, ако французите не отстъпят. Този въпрос трябва да бъде решен в рамките 
на следващите 48 часа", заяви ръководителят на Министерството на външните работи. 
Миналата седмица френските власти задържаха британски кораб за миди на пристанището в Хавър, когато избухна ново 
напрежение относно правата за риболов след Брекзит. На 27 октомври Франция заяви, че е готова да наложи санкции на 
Обединеното кралство във връзка с ескалиращия спор за лицензите за риболов. Париж твърди, че френските рибари са 
получили два пъти по-малко разрешителни за риболов във водите на Джърси, отколкото са поискали. Французите 
възнамеряват да наложат санкции на Лондон от 2 ноември, ако британската политика в областта на риболова не бъде 
променена. Те включват по-строги правила за вноса на стоки от Обединеното кралство във Франция, както и забрана за 
разтоварване на морски дарове от британски кораби във френски пристанища, и евентуално енергийни мерки, свързани 
с електроснабдяването на Нормандските острови. 
Лондон обеща адекватен и внимателно обмислен отговор на санкциите, ако те бъдат наложени. Британската страна заяви, 
че спазва изцяло споразуменията с ЕС и е одобрила 98% от молбите, подадени от рибари от ЕС, които искат да ловят риба 
във водите на Обединеното кралство. Европейската комисия призова страните да разрешат спора възможно най-скоро.  
 
√ На последно място в Европа сме по използване на интернет 
Броят на пълнолетните жители на Европейския съюз (ЕС), които ежедневно използват интернет, се е увеличил значително 
през последните пет години, а данните на Евростат показват, че през 2020 г. цели 80 % от възрастните активно са 
използвали интернет. 
Повечето от северните и западните региони на ЕС съобщават за висок процент възрастни, които са използвали интернет 
ежедневно през 2020 г., включително хора на възраст между 16 и 74 години. 
Средният брой хора, използвали интернет ежедневно през 2015 г., е 65%, докато през 2020 г. той е вече 80%, което ясно 
показва, че общото използване на интернет се е увеличило с 15% през последните пет години. 
Най -големият дял от възрастните, които използват интернет ежедневно, се наблюдава в региона Usima във Финландия, 
цели 96%, следван от Hovestadten в Дания и Стокхолм в Швеция, където използването на интернет е 95%. 
От друга страна, най-малкият дял от възрастните, които ежедневно използват интернет, се наблюдава съвсем очаквано в 
северозападната част на България, където ежедневното използване на интернет е 53%. След това е Румъния с 55%. 
 

https://www.economic.bg/bg/a/view/tokyt-za-bylgarskija-biznes-otnovo-e-sred-naj-skypite-v-evropa
https://segabg.com/category-foreign-country/zapochva-ribna-voyna-prez-lamansha-vsyakakvi-ikonomicheski-oruzhiya
https://segabg.com/category-foreign-country/zapochva-ribna-voyna-prez-lamansha-vsyakakvi-ikonomicheski-oruzhiya
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√ Изпълнението срещу длъжник се прекратява със специална процедура  
Как се прекратява изпълнението срещу длъжник? Става ли автоматично с плащането или трябва  да се мине през 
някаква специална процедура, така че да е ясно, че вече няма такова производство и такива действия? 
Според действащият Граждански процесуален кодекс (ГПК) съдебният изпълнител пристъпва към конкретно изпълнение 
срещу длъжник по молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ 
на изпълнение. Веднага след това са изредени някои общи правила, свързани с изпълнението. Така например в молбата 
си взискателят (така се нарича кредиторът в изпълнителното дело) трябва да посочва начина на изпълнението. Взискателят 
може да поиска от съдебния изпълнител да проучи имущественото състояние на длъжника, да прави справки и да изисква 
преписи от документи,  разпорежда още ГПК. 
Друго основно правило е, че съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението 
си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител 
кани длъжника с нейното връчване. Поканата задължително съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение 
към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В 
поканата се съобщават наложените запори и възбрани. 
Както има правила за започване на изпълнение, така има и за неговото прекратяване. И със сигурност последното не става 
автоматично с плащането на дължимата сума или с установяването, че няма имущество, а минава през специална 
процедура, описана в ГПК. 
Така кодексът изрично определя, че изпълнителното производство се прекратява с постановление на съдебния 
изпълнител, когато длъжникът представи разписка от взискателя, надлежно заверена, или квитанция от пощенската 
станция, или писмо от банка, от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена или внесена за взискателя 
преди образуване на изпълнителното производство. Ако длъжникът представи разписка с незаверен подпис на взискателя, 
последният при спор е длъжен да декларира писмено, че разписката не е издадена от него, в противен случай тя се приема 
за истинска. Съдебният изпълнител прекратява и ако взискателят е поискал това писмено. Това се случва 
и ако изпълнителният лист бъде обезсилен или ако с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен актът, въз основа на който е 
издаден изпълнителният лист, или този акт се признае за подправен.  
Прекратява се изпълнението и ако посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде 
намерено друго секвестируемо имущество или  не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението. 
Същото се случва и ако бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен иск на длъжник, с който той е оспорил 
вземането. 
Ако взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, съдебният изпълнител 
също прекратявана производството. Тук изключение са делата за издръжка. 
Изпълнителното производство се приключва с изпълнение на задължението и събиране на разноските по 
изпълнението. Във всички от горепосочените случаи съдебният изпълнител вдига служебно наложените възбрани и 
запори незабавно, след като постановлението за прекратяване или разпореждането за приключване влезе в 
сила. Вдигането на запорите и заличаването на възбраните по отношение на имуществата, продадени в хода на 
изпълнителното производство, има действие занапред. 
Прекратяването и приключването на производството не засяга правата, които трети лица са придобили преди това въз 
основа на изпълнителните действия, както и редовността на извършеното от третото задължено лице плащане на съдебния 
изпълнител. 
 
Investor.bg 
 
√ БНБ: Кредитната активност може да увеличи необслужваните заеми и обезценките 
Лихвените нива стимулират търсенето на жилищни кредити, но несигурността на икономическата среда може да 
влоши финансите на домакинствата, предупреди БНБ  
В краткосрочен план засилването на кредитната активност може да окаже благоприятен ефект върху финансовия резултат 
на банковия сектор, но продължителното запазване на текущите нива на кредитен растеж създават предпоставки за 
нарастване на задлъжнялостта и за натрупване на циклични рискове. Тази прогноза Българската народна банка прави в 
най-новото издание „Банките в България“ като предупреди, че при икономически спад има риск от увеличение на 
необслужваните кредити и обезценки. 
Рисков профил на системата 
През второто тримесечие на тази година банковият сектор работи в условията на продължаващо възстановяване на 
икономическата активност. Динамиката на вътрешното търсене е основният фактор за нарастването на доходите и 
подобрението на финансовото състояние на бизнеса и домакинствата. 
Текущото наблюдение на заемите, обезпечени с жилищен имот, показва засилване на кредитирането през годината, което 
се изразява в ускорено нарастване на общата им сума. 
Качество на активите 
В рамките на второто тримесечие обемът на необслужваните кредити отбеляза намаление, което е свързано с операции 
по отписвания и продажби главно в сегмента на кредитите за фирмите. Подобрението в икономическата среда и 
действието на кредитния мораториум по смисъла на насоките на Европейския банков орган също оказаха благоприятно 
влияние върху индикаторите за качеството на кредитния портфейл, отчитат в централната банка. 
През второто тримесечие кредитният портфейл на банковата система запазва прирастът, отчетен през първата четвърт на 
годината, като същевременно намалението на размера на необслужваните активи се ускорява. 
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В резултат на това се регистрира понижение в съотношенията на необслужваните кредити при всички основни сегменти 
на кредитния портфейл и общият им дял в него се понижи от 8,08% до 7,71% в края на юни. Сред предпоставките, 
допринесли за понижението на дела на необслужваните заеми през тримесечието, са операциите по отписвания и 
продажби на кредити и отсрочването на задължения по частния мораториум. 
Нетните необслужвани кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) през второто тримесечие на 2021 
г. намаляват със 157 млн. лв. (5,1%) и в края на юни са 2,9 млрд. лв. 
Този остатъчен кредитен риск продължи да бъде изцяло покрит от капитала, превишаващ капиталовите изисквания и 
буферите. Представени в широкия и в стеснения обхват делът на нетните необслужвани кредити и аванси в общите нетни 
кредити и аванси в края на юни беше съответно 2,9% и 3,7% (при съответно 3,1% и 4% в края на март), отчете банковият 
регулатор. 
Общата натрупана обезценка на кредитите и авансите през периода април – юни се повиши с 12 млн. лв. (0,3%) до 3,6 
млрд. лв. Степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси с присъщата им обезценка в края на юни е 
47,2% (при 46,2% три месеца по-рано). 
 

 
 
Експертите на БНБ посочват, че несигурността заради развитието на пандемията от COVID-19 остава значителна 
независимо от започналото подобрение в икономическата среда. Те очакват, че качеството на кредитния портфейл може 
да се влоши при потенциално отслабване на икономическата активност, въпреки че към настоящия момент частният 
кредитен мораториум е изтекъл за съществена част от попадналите в обхвата му заеми. 
Засега не се отчита съществена промяна в обема на необслужваните заеми, но по-високият им дял за кредитите с изтекъл 
мораториум спрямо нивото на съотношението за целия кредитен портфейл, както и регистрираното през миналата година 
нарастване на кредитите във Фаза 2 по МСФО 9, са признаци за изостряне на кредитния риск в сравнение с периода преди 
началото на пандемията. 
Рискове за доходността 
В централната банка изчисляват, че показателите за доходността на банковия сектор в периода от април до юни се 
повишават на годишна база под влияние на по-малкия размер на обезценките и нарастването на дохода от такси и 
комисиони. 
Същевременно средата на ниски лихвени равнища продължава да оказва натиск върху динамиката на нетния лихвен 
доход. Стремежът да се компенсира влиянието на ниските лихвени нива върху приходите посредством увеличено 
предлагане на заеми намира отражение в засилена кредитна активност, която е подкрепена допълнително от 
нарастването на депозитите и силната капиталова позиция на кредитните институции. 
Текущите лихвени нива създават условия и за повишено търсене на кредити, в резултат на което кредитната дейност се 
разширява с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. На този фон цените на жилищата продължават 
да нарастват със сравнително високи темпове, посочват от БНБ. 
Въпреки че продължителното задържане на текущите лихвени нива би могло да повлияе върху нагласите на вложителите 
към по-активно търсене на инвестиционни алтернативи на банковите спестявания, в краткосрочен план е малко вероятно 
този фактор да окаже съществен ефект върху динамиката на депозитната маса. 



16 

 

Същевременно управлението на ликвидността следва да е съобразено с вероятността за изменения в обема и структурата 
на депозитите, породени от промени във финансовото състояние на предприятията и домакинствата в условията на 
повишена несигурност относно развитието на икономическата среда, съветват от централната банка. 
 
√ Производството на тикви в България се свива 10 пъти за няколко години 
В ЕС са отгледани 760 хил. тона тикви през 2020 г. 
Само в рамките на няколко години производството на тикви в България се свива 10 пъти, показват данните на Евростат. 
През 2016 година страната ни е водещ производител в ЕС с почти 133 хил. тона, а през 2020 година вече отстъпва много 
позиции назад с 13,7 хил. тона. 
Днес водещият производител на тикви е Полша със 164 хил. тона, следват я Испания (143,8 хил. тона) и Франция (126,2 
хил. тона). 
 

 
Изтоник: Евростат 

 
В целия ЕС засетите площи с тикви са 310 хил. декара, а отгледаните количества са 760 хил. тона, показват още данните на 
статистиката за 2020 година. Това означава, че 85% от продукцията идват от пет държави - Полша, Испания, Франция, 
Португалия и Германия. 
През миналата година вносът на тикви, тиквички и кратуни в ЕС се увеличава с 57% до 48,8 хил. тона. Основните доставчици 
са Южна Африка (24% от вноса), Мароко (12%) и Бразилия (11%). 
Данните показват, че износът на тикви от ЕС се увеличава с 4% до 22,6 хил. тона.  Основният пазар на европейските 
производители в чужбина е Великобритания - почти 70% от износа е насочен натам. На следващо място е Швейцария с 18 
на сто от общия износ на страните от ЕС. 
Най-големият износител на тикви от ЕС е Испания с 48% от общия износ към трети страни. Следват Португалия (25%) и 
Франция (11%). 
 
√ Предпазливостта на банките забавя гръцката икономика 
Страната има най-високите разходи по заеми в еврозоната, въпреки че кредиторите започнаха да свиват дела на 
лошите задължения 
Консолидацията на банковите баланси в Гърция напредва бързо. В края на второто тримесечие - по-актуални данни все 
още не са налични - банките намалиха дела на лошите задължения до 20%. 
Това все още е най-високата стойност в еврозоната, където средното ниво е едва 2,8%. Но напредъкът е забележителен: в 
средата на 2020 г. делът все още беше 36,7%. В разгара на кризата с държавния дълг на Гърция през 2015 г. половината от 
отпуснатите заеми бяха необслужвани. 
Засега финансовите институции оцеляха след рецесията заради Covid без сериозни наранявания. Голямата вълна от нови 
неизпълнения по заеми, от които първоначално се опасяваше правителството в Атина, не се материализира. Според 
последните оценки вземания за около 5 милиарда евро са станали необслужвани в резултат на пандемията. В началото на 
годината все още имаше опасения от загуби от 8 до 10 милиарда евро, пише в свой анализ германският Handelsblatt.  
С изчистването на балансите кредиторите ще получат повече свобода на действие за отпускане на нови заеми, от които 
гръцката икономика има спешна нужда. Правителството прогнозира, че частните инвестиции ще нараснат с 23% през 2022 
г. Но засега поне банките не са склонни да отпускат нови заеми. 
Освен това поради високите лихви в Гърция финансирането е по-скъпо, отколкото в почти всяка друга страна от еврозоната. 
Високата цена по кредитите възпира бизнеса, потребителите и купувачите на имоти. 
Гръцката икономика е структурно слаба 
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Банките разполагат с достатъчна ликвидност. Депозитите нараснаха през август до 173,14 млрд. евро. Това е най-високото 
ниво от 2014 г. Въпреки това кредиторите остават предпазливи, когато става въпрос за кредитиране. Според изчисленията 
на Единния механизъм за надзор (SSM) непогасените заеми възлизат на едва 67% от депозитите през второто тримесечие. 
Средната стойност за еврозоната е 105%. 
Нежеланието на гръцките банки да отпускат нови заеми не се дължи само на все още високите нива на лоши кредити. 
Друга причина са структурните слабости на гръцката икономика. 
99% от компаниите имат по-малко от 250 служители, 95% - дори по-малко от десет служители. В никоя друга страна от ЕС 
делът на малките и средните компании не е толкова висок. Повечето от тези компании не са в състояние да разработят 
бизнес плановете, необходими за финансиране. 
С подкрепата на SSM гръцките банки сега работят по нови процедури за кредитни проверки и провизии за риск. По този 
начин те искат да се подготвят за изискванията, които ще им бъдат поставени от Европейския фонд за икономическо 
възстановяване и устойчивост (RRF). 
Гърция очаква от фонда заеми с ниска лихва в размер на 12,7 млрд. евро. Те се отпускат от търговските банки и трябва да 
бъдат увеличени с около 30% чрез кредити от местните търговски банки. 
Гърция има най-високите разходи по заеми в еврозоната 
Но високите разходи за финансиране могат да се окажат пречка за изпълнението на програмата за развитие. Лихвите по 
заемите в Гърция са два пъти по-високи от средните за еврозоната. Според Европейската централна банка гръцките 
кредитори са начислявали средно 2,77% лихва по новите ипотечни заеми през август 2021 г. Това е най-високият процент 
в еврозоната и малко преди ставката в Ирландия от 2,76%. 
За дългосрочни корпоративни кредити банките са искали през август лихва от 4,87%. И тук Гърция отново има най-високите 
разходи по заеми в еврозоната след Латвия. По отношение на краткосрочните заеми Гърция също е водеща със средно 
3,3%. 
Банките правят добри пари от високите лихви. Според изчисления на SSM делът на приходите от лихви от общите приходи 
на гръцките банки е два пъти по-висок от средния за европейските институции през второто тримесечие. 
В същото време обаче финансирането все повече заобикаля банките. Все повече големи гръцки компании се финансират 
чрез чуждестранни банки именно поради високите разходи по заеми, или излизат директно на капиталовия пазар с 
облигации. Там могат да получите пари много по-евтино, отколкото при банките. 
През март например компанията за автомобилни масла Motor Oil пусна облигация за 200 млн. евро при купон от 1,9 
процента. Корабната компания Costamare взе 100 милиона евро при 2,7 процента през май. Според информация от 
пазарните среди около десет гръцки компании в момента подготвят емисии на облигации. 
 
Мениджър 
 
√ Излишъкът в хазната намалява с над 270 млн. лв.  
Излишъкът в държавната хазна е намалял с над 270 млн. лв. в рамките на последния 1 месец, показват предварителните 
разчети на Министерството на финансите към края на месец октомври. 
Преди един месец приходите в държавния бюджет бяха с 1,07 млрд. лв. повече от разходите на държавата. Към края на 
октомври обаче излишъкът вече възлиза на 725 млн. лв. 
Само в рамките на октомври е бил генериран бюджетен дефицит в размер на 343 млн. лв. 
За първите 10 месеца на годината приходите на държавата са нараснали с 5,7 млрд. лв. до 42 млрд. лв. в сравнение със 
същия период на 2020 г. Това представлява ръст от 16%. 
Разходите на държавата са нараснали до 41,4 млрд. лв., което е с 16% повече на годишна база. 
„През месеца са извършени по-високи разходи, свързани със социално-икономическите мерки за минимизиране на 
ефектите от кризата, в т.ч. изплащане на месечни добавки към пенсиита на всички пенсионери в размер на 120 лв., както 
и други разходи по одобрените мерки, което заедно с традиционно по-високите разходи през есенно-зимния сезон се 
отразява в текущо превишение на разходите над приходите за октомври“, се казва в съобщение на министерството. 
„През последните месеци на годината се очаква разходите да нараснат значително, като освен традиционно по-високите 
капиталови разходи и тези, свързани със зимния период, ще бъде финансирана и основната част от допълнителните 
разходи за борба с пандемията, социална подкрепа, защита от миграционен натиск по границите, подпомагане на бизнеса 
и други приоритетни мерки за реализиране до края на годината, които бяха одобрени от Народното събрание в средата 
на месец септември с приетия Закон за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2021 г.“, предупреждават от ведомството.   
В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 1,2 млрд. лв. за добавки към пенсиите на всички пенсионери (в 
размер на 50 лева за месеците от януари до септември и 120 лева за месец октомври). 
Наред с това, влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за 
осигурителен стаж и възраст, на максималния размер на пенсията от началото на годината, базов ефект от увеличението 
на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от месец юли 2021 година. 
В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията 
и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична 
обстановка: разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на 
първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на 
изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията 
на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на 
санитари в размер на 120 лв., и други. 
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Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, 
мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, 
засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други. 
 
√ Пореден нов заем от 500 млн. лв. се готви да вземе държавата  
Министерството на финансите иска да набере нов дълг от 500 млн. лв. само седмица след като успешно взе 500 млн. лв. 
от вътрешния пазар. 
Процедурата ще се проведе на 8 ноември, е видно от съобщение на БНБ, която е наета да извърши предлагането. 
Ако процедурата е успешна само в рамките на 1 месец  финансовото министерство ще е взело 1,5 млрд. лв. дълг, а от 
началото на годината взетият дълг ще е вече 2,8 млрд. лв. По закон държавата няма право да тегли повече от 4,5 млрд. лв. 
до края на годината. 
Това ще е 9-та поредна процедура по вземане на дълг тази година, като в един от случаите – през март – Министерството 
на финансите отхвърли всички поръчки, тъй като не бе постигната достатъчно ниска лихва.   
От успешните процедури по вземане на дълг 4 бяха за 5-годишни облигации на обща стойност 1,2 млрд. лв. Те се пласираха 
винаги при отрицателна лихва – тоест инвеститорите, като банки и пенсионни дружества, плащат на държавата за правото 
тя да вземе  заем от тях. Отрицателните лихви по тези книжа варираха между -0,17% през февруари и -0,02% през октомври. 
Другите 1,1 млрд. лв. вече отпуснати средства бяха чрез продажба на 10-годишни облигации – при тях лихвата обаче е 
положителна – между 0,14% през февруари и 0,53% през октомври.   
Вчера също стана ясно, че бюджетният излишък в държавната хазна се е понижил от 1 млрд. лв. към края на септември до 
725 млн. лв. към края на октомври и прогнозите на Министерството на финансите сочат, че ще продължи да се понижава 
поради трупащи се разходи за социални плащания, медицински услуги и подкрепа за бизнесите, пострадали от 
противоепидемичните мерки. 
 
√ Девет банки искат да отпускат 96 млн. лв. бизнес кредити с помощ от държавата  
Девет банки в България са кандидатствали да бъдат банки-партньори на държавата при отпускането на преференциални 
кредити за бизнеса по програма „Възстановяване“. 
Програмата се управлява от Фонда на фондовете и по нея ще бъдат разпределени 96,17 млн. лв., но заявеният от банките 
интерес превишава значително този размер, съобщиха от Министерството на финансите, което е принципал на Фонда. 
„Програма „Възстановяване" дава възможност на дееспособните фирми да продължат да се развиват. Условията на 
гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без 
необходимост от материалното им обезпечаване. Фондът на фондовете ще поеме до 50% от кредитния риск на 
банките  партньори, произтичащ от създадения от всяка от тях портфейл от нови кредити за малки и средни предприятия 
(МСП), с покритие на гаранцията от 80% за всеки индивидуален кредит“, се казва в съобщението на Финансовото 
министерство. 
Средствата са осигурени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по линия на REACT-EU, 
поради големия интерес и бързото реализиране на първоначалния ресурс 
Основните предимства по Програма „Възстановяване“ са: 

1. Достъпът до бизнес кредити на допустими български МСП с минимум 3-годишна история; 
2. Без изискване за материални обезпечения; необезпечен кредит, с изключение на лични гаранции, предоставени 

от собствениците; 
3. Получаването на одобрение и възможност за усвояване в съкратени срокове; 
4. Възможността за договаряне на 12-месечен гратисен период; 
5. Разсрочването на изплащането по главница до 84 месеца; 
6. Минимизирането на административната тежест за клиента; 
7. Възможността за получаване на финансиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% от оборота за 2019 или 2020 г., 

според това за коя от годините оборотът е бил по-голям; до лимита, определен по de minimis. 
 
√ Цената на тока за бизнеса надхвърля 550 лв. на мегаватчас  
Цената на тока за бизнеса надхвърля 550 лв. на мегаватчас за някои от пиковите часове. Това показват данните на 
Българската независима енергийна борса в сегмента „Ден напред“ за днес. В периода 17-18 ч. цената на един мегаватчас 
е достигнала рекордните 554 лв. 
Рекордното повишение на цената продължава да се случва въпреки, че от днес АЕЦ „Козлодуй“ работи вече на пълна 
мощност и предоставя по-голямо предлагане на електричество, след като приключи с плановия ремонт на блок VI. Така 
атомната електроцентрала произвежда 1825 мегавата електричество в момента. На почти пълна мощност работи и друга 
основна централа – държавната ТЕЦ на въглища „Марица Изток 2“ – в нея работят 7 от 8 производствени блока, а общо 
генерираната в момента електроенергия възлиза на 1275 мегавата от общо 1600 мегавата капацитет. 
По този начин атомната електроенергия, произвеждана в момента у нас представлява 32% от общата, а тази от въглищните 
ТЕЦ 52% от общата. 
При възобновяемите източници  - фотоволтаичните централи произвеждат около 6% от цялата енергия, малките ВЕЦ 1,2%, 
а големите ВЕЦ в момента почти не генерират – те произвеждат само 44 мегавата или под 1% от общото производство. 
ТЕЦовете на газ, които генерират и топлинна енергия (парно) правят 355 мегавата. 
В момента общото потребление на електроенергия в България е 4658 мегавата. 
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Освен това изнасяме около 1200 мегавата за съседните страни, показват данните на Електроенергийният системен 
оператор. 
По 290 мегавата се изнасят за Северна Македония и за Сърбия, 210 мегавата за Турция, 170 мегавата за Гърция, 220 
мегавата за Румъния. 
 
√ Европейските борси започват ноември с оптимизъм  
Европейските акции достигнаха рекордни върхове в ранната търговия в понеделник, започвайки силно месец ноември на 
фона на добри корпоративни отчети. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,72%, или 0,57%, до 478,23 пункта. Немският показател DAX отчете ръст 
от 127,32 пункта, или 0,81%, до 15 816,09 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 33,96 пункта, 
или 0,47%, до 7 271,53 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 60,84 пункта, или 0,89%, до 6 981,18 пункта. 
„Има много голям оптимизъм около сезона на отчетите и възстановяването на компаниите“, коментира Дейвид Маден от 
Equiti Capital. 
„Прекарахме толкова много време в страх от свиване на стимулите през септември и в началото на октомври. Смятам, че 
вече хората са готови да приемат потенциално свиване като положителен знак“, добави той. 
STOXX 600 записа месечен ръст от 4,6% през октомври, регистрирайки най-доброто си месечно представяне от седем 
месеца. 
Тази седмица инвеститорите чакат новини от Федералния резерв на САЩ относно това кога централната банка смята да 
започне да свива покупките на облигации. Има вероятност да видим и корекции на политиката на Английската централна 
банка и на Австралийската централна банка. 
Акциите на германския конгломерат Thyssenkrupp и на производителя на стомана Salzgitter поскъпнаха с 2,09% и 2,39%, 
след като САЩ и Европейският съюз уредиха спора си за наложените по времето на Доналд Тръмп мита върху стоманата 
и алуминия. 
Цената на книжата на Volkswagen се повиши с 0,22%, след като компанията съобщи, че Skoda Auto ще поднови 
прозиводството си след двуседмична пауза, причинена от недостига на чипове. 
Акциите на Barclays поевтиняха с 1,75%, след като  главният изпълнителен директор на британската банка Джес Стейли се 
оттегли от поста си заради разследване за негова връзка с осъдения сексуален престъпник и инвеститор Джефри Епстийн 
Цената на книжата на Pandora се понижи с 6,94%, след като най-големият производител на бижута в света разочарова 
инвеститорите със слаб ръст на продажбите през третото тримесечие. 
Оптимизъм в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса достигнаха нови рекордни върхове в петък, след като Уолстрийт 
пренебрегна разочароващите корпоративни отчети на няколко водещи компании, за да завърши октомври с едно от най-
добрите си месечни представяния за годината. 
Промишленият индекс Dow Jones регистрира ръст от 89,08 пункта, или 0,25%, до 35 819,56 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 8,96 пункта, или 0,19%, до 4 605,38 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 60,27 пункта, или 0,33%, до 15 498,39 пункта. И трите индекса достигнаха най-високите си 
стойности в историята, като S&P 500 и Nasdaq записаха и най-доброто си месечно повишение от ноември 2020 г. 
Тези ръстове дойдоха въпреки разочароващите отчети за последното тримесечие от две от най-големите компании на 
пазара. 
Акциите на Amazon поевтиняха с 2,15%, след като гигантът в търговията на дребно не отговори на очакванията на 
анализаторите. Компанията отчете печалба на акция от 6,12 долара при приходи от 110,81 млрд. долара, докато прогнозата 
на анализаторите, анкетирани от Refinitiv, бе за печалба от 8,92 долара на акция при приходи от 11,6 млрд. долара. 
Цената на книжата на Apple се понижи с 1,82%, след като компанията отчете печалба на акция от 1,24 долара – резултат 
съвпадащ на прогнозите на анализаторите. Въпреки 29-процентовият ръст на годишна база на приходите до 83,36 млрд. 
долара, компанията не успя да отговори на очакванията за приходи от 84,85 млрд. долара. Това бе първият случай, в който 
Apple представя по-слаби от очакваното резултати от май 2017 г., като от компанията посочиха, че те се дължат на 
проблемите с веригата на доставки и недостига на компоненти. 
Този спад при Apple позволи на Microsoft да задмине производителя на iPhone като компанията с най-голяма пазарна 
капитализация в света. Цената на книжата на Microsoft се повиши с 2,24% до 331,62 долара на акция, носейки на 
компанията пазарна оценка от 2,49 трлн. долара 
Въпреки разочароващите резултати в технологичния сектор, фондовият пазар записва рекорди на фона на солидния сезон 
на отчетите. До момента около половината от компаниите от S&P 500 са представили финансовите си резултати за 
последното тримесечие, като 80% са надминали прогнозите на анализаторите от Уолстрийт. Очакванията са компаниите 
от S&P 500 да отчетат ръст на печалбата от 38,6% на годишна база. 
Акциите на Exxon Mobil и Chevron поскъпнаха с 0,23% и 1,30%, след като отчетите им надминаха прогнозите, докато цената 
на книжата на Starbucks се срина с 6,3%, след като приходите на компанията в Китай не отговориха на очакванията. 
За октомври Nasdaq напредна със 7,2%, а S&P 500 – с 6,9%. Dow се повиши с 5,8%, регистрирайки най-добрия си месец от 
март насам. През септември и три индекса се понижиха. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в 
понеделник на фона на данните за китайската промишленост, предаде Си Ен Би Си. 
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Националната статистическа служба на Китай съобщи, че официалният индекс на мениджърите по доставките в 
промишлеността PMI се е понижил до 49,2 пункта през октомври спрямо 49,6 пункта през септември. Така той е останл 
под границата от 50 пункта, която разделя растежа от свиването. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 2,86 пункта, или 0,08%, до 3 544,48 
пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 11,75 пункта, или 0,49%, до 2 411,78 пункта. 
Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 222,92 пункта, или 0,88%, до 25 154,32 пункта.  Листнатите в Хонконг акции 
на Тencent, Alibaba и Meituan поевтиняха съответно с 2,37%, 2,15% и 0,82% 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 754,39 пункта, или 2,61%, до 29 647,08 пункта, като 
акциите на Fast Retailing поскъпнаха с 4,22%. До тези резултати се стигна, след като управляващата Либерално-
демократическа партия (ЛДП) запази мнозинството си след парламентарните избори в неделя. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира ръст от 8,26 пункта, или 0,28%, до 2 978,94 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 47,1 пункта, или 0,64%, до 7 370,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX ръст от 
1,69 пункта, или 0,29%, до 585,64 пункта. BGBX40 се повиши с 0,16 пункта, или 0,12%, до 135 пункта. BGTR30 напредна 0,30 
пункта, или 0,05%, до 655,56 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 163,11 пункта. 
 
√ Цените на петрола остават стабилни  
Цените на петрола останаха стабилни в ранната търговия във вторник, след като Китай увеличи оперативните темпове и 
производството, за да отговори на нарастващото търсене на дизел, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,32 долара, или 0,38%, до 85,03 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,17 долара, или 0,20%, до 84,22долара за барел. 
„Цените на суровия петрол са в позиция да продължат да растат на фон на данните на Администрацията за енергийна 
информация за запасите, които показаха, че търсенето на повечето продукти върви в правилната посока, както и 
стабилното производство в САЩ и решението на ОПЕК+ да се придържа към плана си“, коментира Едуард Моя от Oanda. 
Петролът достигна многогодишни върхове миналата седмица, подкрепен от възстановяването на търсенето в големите 
икономики и решението на  Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, 
известни като ОПЕК+, да се придържа към плана си за увеличаване на добива с по 400 хил. барела на ден през всеки месец 
до април 2022 г. 
Повишението на добива на ОПЕК през октомври обаче не отговори на очакванията. Производството на организацията за 
миналия месец достигна 27,50 млн. барела на ден, което е ръст от 190 хил. барела в сравнение с предходния месец и е 
под предвидените от сделката 254 хил. барела. 
Същевременно с това държавните петролни фирми в Китай ускориха скоростта на рафиниране на фона на апетита за суров 
петрол, за да избегнат недостиг на дизел. 
 
√ Китайската икономика показва признаци за стагфлация  
Има признаци за стагфлация в Китай, където като цените продължават да растат, докато последните данни показват 
забавяне на производството, казват икономисти, цитирани от Си Ен Би Си. 
В събота Националната статистическа служба на Китай съобщи, че официалният индекс на мениджърите по доставките в 
промишлеността PMI се е понижил до 49,2 пункта през октомври спрямо 49,6 пункта през септември. Така той е останл 
под границата от 50 пункта, която разделя растежа от свиването. 
Джан Жиуей, главен икономист в Pinpoint Asset Management, казва, че индексът се е понижил до най-ниското си ниво от 
своето създаване през 2005 г., с изключение на финансовата криза от 2008 г. и февруари 2020 г., когато Китай бе най-тежко 
засегнат от пандемията от COVID-19. 
В същото време индексът на производствените цени нарасна до 61,1 пункта, което е най-високото ниво от 2016 г. насам. 
„Тези сигнали потвърждават, че икономиката на Китай вероятно преминава през стагфлация“, каза той. 
Терминът стаглфация се използва за обозначаване на състояние на икономиката, при която едновременно има застой или 
нисък темп на икономически растеж, и ускоряваща се инфлация. Феноменът бе идентифициран за първи път през 70-те 
години на миналия век, когато петролната криза доведе до продължителен период на високи цени и свиване на  
икономическия растеж. 
Китай в момента преминава през тежка енергийна криза заради недостиг на въглища. 
„Това накара фирмите да освободят допълните запаси и да търпят по-дълги срокове за доставки. Този недостиг и 
нарастващите цени на суровините водят до ръст на производствените цени“, каза Шийна Юе от Capital Economics. 
 
√ Антониу Гутериш: Копаем собствените си гробове!  
„Време е да кажем „достатъчно“… достатъчно сме се убивали с въглерод, достатъчно сме третирали природата като 
тоалетна, достатъчно сме горили, пробивали, копали надълбоко. Копаем собствените си гробове!“ – с това послание във 
встъпителната си реч генералният секретар на ООН се обърна към световните лидери на климатичната конференция в 
Глазгоу, която започва днес. 
„Шестте години от подписването на Парижкото споразумение насам са най-горещите шест години, откакто се води 
статистика. Нашата пристрастеност към изкопаемите горива тласка човечеството към ръба“, каза Антониу Гутериш и 
допълни, че океаните са по-топли от всякога и все по-бързо се затоплят. 
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Той обяви, че ще бъде сформирана група от експерти към Организацията на обединените нации, която ще предложи ясни 
стандарти за измерване и анализ на ангажиментите за нетни нулеви емисии на недържавни учреждения, каквито са 
частните компании и НПО-тата. 
По думите на Гутериш в момента се върви към климатична катастрофа. „Дори и в най-добрия сценарий температурите ще 
нараснат до над 2 градуса по Целзий. Докато откриваме тази дългоочаквана климатична конференция, все още вървим 
към климатично бедствие. Младите го знаят, всяка държава го вижда, по-малките развиващи се държави и други уязвими 
такива го изживяват. И за тях провалът не е опция, провалът е смъртна присъда“, смята той. 
Накрая генералният секретар на ООН призова развитите страни и нововъзникващите икономики да създават коалиции за 
създаване на „финансовите и технологичните условия за ускоряване на карбонизацията на икономиката и за постепенното 
премахване на въглищата“. 
„Нека да нямаме илюзии – ако ангажименти не бъдат поети до края на тази конференция, държавите трябва да 
преразглеждат техните национални климатични планове и политики не на всеки 5 години, а всяка година, всеки момент, 
докато придържането към 1.5 градуса по Целзий не бъде осигурено“, допълни Гутериш, визирайки целите на Парижкото 
споразумение от 2015 г. за ограничаване на глобалното затопляне до 1.5 градуса преди началото на новия век. 
Конференцията ще продължи близо две седмици, до 12 ноември. На откриването присъства и българският премиер 
Стефан Янев. 
 
√ Кои ще бъдат лидерите в търговията с горивото на бъдещето  
Близкият изток и Австралия имат най-голям потенциал да станат водещи играчи в търговията с горивото на бъдещето 
-  зеления водород през следващите години. Основното им предимство е териториалната близост до бъдещите пазари, 
съобщава CNBC. 
Около 60 процента от световните проекти за износ на чисто водородно гориво се намират в Австралия и Близкия изток, 
според доклад на консултантската фирма Wood Mackenzie. Потенциален пазар за Австралия могат да бъдат страните от 
Североизточна Азия, с които тя вече има изградени търговски отношения. В качеството на голям вносите от Близкия изток 
се разглежда и Европа. 
Търсенето на зелен водород непрекъснато нараства и може да достигне 530 милиона тона до 2050 г. Въпреки това на 
настоящия етап производството му е скъпо, тъй като един от основните м катализатори е платината, а процесът на 
транспортиране все още е белязан от редица трудности поради рисковете от повишената взривоопасност, изискванията 
на високите технологии и липсата на инфраструктура. Затова, от решаващо значение за формирането на пазара на 
водородно гориво ще бъде именно кой от доставчиците ще е в състояние да реши първи всички логистични задачи, 
коментира Пракаш Шарма, ръководител на звеното за пазари и преходни процеди в Азиатско-тихоокеанския регион на 
Wood Mackenzie. 
В света продължават дискусиите за степента на ефективност и безопасност на нисковъглеродната енергия, но много 
компании вече използват „зеления“ водород в своите производствени процеси. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Проблемите на столицата - между тежестта на четвъртата ковид-вълна и казусите около "Топлофикация". Гост: 
Кметът на София Йорданка Фандъкова 

- За казусите с организацията на изборите "2 в 1". Гост: Зам.-председателят на Централната избирателна комисия 
Росица Матева 

- Пореден инцидент с нападение от домашно куче, този път в Северния парк. На живо - за контрола и мерките. 
Солени глоби за повредени водомери, за които не е сигнализирано на време. Как да бъдат подготвени за зимата 
измервателните уреди 

- Как куп документи с лични данни се оказаха разпилени на столичен булевард 
НТВ, „Здравей, България" 

- Ще ни доведе ли ниският процент на имунизацията до нов локдаун и как ще се отрази това на икономиката и 
препълнените болници 

- За ваксините и имунитета. Гост: Имунологът проф. Доброслав Кюркчиев 
- Как младеж без книжка открадна три коли и катастрофира с две от тях 
- Рекорден престой без книжка заради грешен наркотест. Мъж чака цели 117 дни, за да разбере ще кара ли отново 

автомобил 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Обрат - вместо да поскъпне с 32%, газът поевтиня с 1,44% 
в. 24 часа - Обратно в клас, искат отличниците на България 
в. 24 часа - Съдът на ЕС за втори път развърза ръцете на Цацаров да търси милиарди от подсъдимите олигарси 
в. Монитор - 6 области търсят "ловци на глави" 
в. Телеграф - Питат родителите с какво да тестват децата 
в. Труд - Държавна метла в администрацията 
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - На ръба на криза за кислород: делта препълни интензивните легла в цялата страна, а Румъния вече не ни дава 
в. Монитор - В пика на четвъртата вълна сме 
в. Труд - 112 чужденци убити при катастрофи у нас 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Светослав Димов, ръководител на катедра "Генетика" в Биологическия факултет на Софийския 
университет: Мъж или жена, всеки може да прави каквото си иска, стига да не накърнява правата на друг 
в. Монитор - Димитър Ганев, политолог: Президентът играеше на полусъединител със скептиците към COVID 
в. Телеграф - Вирусологът проф. д-р Радка Аргирова: Очаква се имунитетът след ваксина да трае 2 г. 
в. Труд - Тома Биков, политолог и бивш депутат, пред "Труд": Правителството на Янев не решава, а изостря политическата 
криза 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Българският лъв май не се готви за скок, а за клек 
в. Монитор - Свистене на гуми, форсиране на двигател и след това... линейка 
в. Телеграф - Наздраве, Токев! Вече не си шеф, а опасен джигит 
в. Труд - Българската банка за развитие или вредителството на К. Петков 
в. Труд - Кръгът "Капитал" и рупорите на олигархията 
 
√ Предстоящи събития в страната на 2 ноември 
София. 

- От 9.30 ч. в конферентната зала на Министерството на здравеопазването министър Стойчо Кацаров, представители 
на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз и Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи и на национално представителните пациентски организации 
ще направят изявления. 

- От 10.00 часа в Софийска света митрополия ще се състои Свещеническа конференция в чест и прослава на св. крал 
Стефан Милутин. 

- От 10.00 ч. чрез платформата Zoom ще се проведе пресконференция на КНСБ и Института за социални и 
синдикални изследвания, на която ще бъдат представени резултатите от наблюдението на потребителските цени 
и заплатата за издръжка за третото тримесечие на годината. 

- От 11.00 ч. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" ще бъде открита фотодокументалната изложба 
„Да видят всички по света, че българский народ живее!..." на Националния литературен музей. 

- От 11.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе пресконференция по повод старта на информационната 
кампания „Поеми си дъх - за по-бърза диагноза и по-добра прогноза за рака на белия дроб". 

- От 12.00 ч. в Първа зала на Столична община зам.-кметовете Дончо Барбалов и Десислава Билева ще представят 
План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци и за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. 

- От 14.30 часа онлайн ще се проведе семинар по повод Месеца за борба с рака на белите дробове - ноември, като 
част от информационната кампания „Новото нормално, същият рак". 

- От 18.00 часа в литературен клуб „Перото" ще се състои церемония по раздаване на тазгодишните награди 
„Перото". 

- От 18.00 часа в галерия „Квадрат 500" ще бъде представена изложба на Васил Симитчиев. 
*** 
Бургас. 

- От 19.00 ч. в Драматичен театър „Адриана Будевска" ще се играе постановката „Животът е вкусен". 
*** 
Враца. 

- От 19.00 часа в камерна зала на ДКТ ще бъде представена постановката „Гостилничарката" от Карло Голдони. 
*** 
Плевен. 

- От 14.00 часа в Спортния комплекс на Медицински университет - Плевен ще бъде открит паметник на проф. Недко 
Кючуков. 

*** 
Стара Загора 

- От 18.00 часа в къщата музей „Гео Милев" ще се състои премиера на книгата „Среднощни откровения" на Атанас 
Янев. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 ч. до Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания на ул. „Одрин" №13 в кв. 
„Тракия" кметът Любомир Христов ще даде брифинг. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

