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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ Д-Р МИЛЕНА АНГЕЛОВА: НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ ДЕЦА ИЗИСКВА НОВИ ПОДХОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 
Новото поколение български деца и млади хора изисква нови подходи на преподаване. Това поставя редица 
предизвикателства пред българските учители. Все още в голяма част от обучителните програми липсват задачи развиващи 
творческото мислене, липсват задачи за екипност, критично мислене и решаване на проблеми. За да се промени това, 
първо трябва да се промени мисленето на преподавателите, чрез което да бъде променено и качеството на учебния 
процес. Добър пример са редица частни училища, които привличат по-креативни и млади преподаватели и вече използват 
нови технологии и дидактически подходи за обучение. Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на онлайн форума „Творчеството на учителите, като принос към 
развитието на образованието в България“, организиран от Българска асоциация на частните училища (БАЧУ). 
 

 
 
„Години наред образованието не беше сред приоритетните политики на нито едно правителство. Това доведе до 
едни от най-лошите резултати за България – последно място в ЕС по общи резултати на учениците на 
международния тест PISA 2018 г. Днешните деца не възприемат информацията по традиционните канали. Те не 
желаят да учат по традиционния начин, не желаят да стоят часове наред на ученическата скамейка и да 
наизустяват дати, цифри, факти, те искат да ги преживеят. Затова трябва да преодолеем традиционните 
дидактически подходи на комуникация и да подкрепим учителите да развият своя потенциал в дигиталната ера“ , 
допълни д-р Ангелова. 
Д-р Ангелова беше категорична, че надграждането и повишаването на квалификацията и творческото мислене на 
учителите е особено важно в период на пандемия и стремглаво навлизане на новите технологии. Според нея българското 
образование не следва да бъде разделяно на частно и държавно, тъй като всеки учител следва да бъде подкрепен, 
мотивиран и достатъчно свободен да прилага повече творчество в своята работа. 
Тя заяви, че АИКБ ще продължава да подкрепя дейността и целите на БАЧУ за по-голямо признаване на частното 
образование и приемането му като неотменима и интегрална част от цялата система на образованието. „Считаме, че 
българските частни училища имат право и трябва да бъдат подкрепени от новите програми на ЕС, както чрез Плана 
за възстановяване и устойчивост, така и чрез Програма „Образование“ като допустим бенефициент“, каза още тя. 
Д-р Милена Ангелова припомни, че още преди 5 години АИКБ е анализирала редица проблеми в образованието и на тази 
основа организацията е предложила конкретни мерки и политики за цялата образователна система. По думите на д-р 
Ангелова благодарение на тези мерки към днешна дата има засилен интерес към средното професионално образование 
– над 50%, като най-голям е интересът към техническите специалности. А с последно приетите промени в Закона за висшето 
образование са били включени редица предложения на Асоциацията за улесняване на прехода от образование към 
заетост и подобряване на качеството на висшето образование чрез по-тясна връзка с бизнеса. 
Форумът е първото от предстоящата поредица юбилейни събития, посветени на 25 – тата годишнина от създаването на 
Българска асоциация на частните училища. По време на събитието бяха коментирани възможностите за повишаване на 
качеството на учебния процес, повишаването на квалификацията и уменията на преподавателите, измерването на 
постигнатите резултати и други. 
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√ Бизнесът иска справедливо разпределение на евтиния газ, договорен от „Булгаргаз“ 
Представителите на бизнеса поискаха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да отмени решението си за 
цената на природния газ от 1 ноември. В понеделник (1 ноември) от енергийния регулатор утвърдиха цена на 
„Булгаргаз“ в размер на 93,19 лева за мегаватчас, което е с почти 1,5% по-ниско спрямо цената от 1 октомври. 
Оказа се обаче, че това е цената само за крайните снабдители и топлофикационните дружества, тоест ще се използва само 
от бита. 
Още по темата 
За индустрията цената на природния газ ще бъде 119,87 лева за мегаватчас, или ръст от 27% спрямо 1 октомври, се казва 
в обща позиция на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на 
индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). 
По-късно позицията беше изпратена до медиите и от Асоциацията на организацията на българските работодатели (АОБР), 
в която членува и КРИБ, който беше и ротационен председател на обединението през 2020 г. От началото на годината тази 
роля се изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
„Производствата в България продължават да плащат най-високата цена на електроенергията в Европа, а 
енергоинтензивната индустрия я няма на картата на правителството“, категорични са от организациите. Те настояват да 
бъде преустановена забранената от Закона за енергетиката и европейските правила практика на кръстосано субсидиране, 
при което бизнесът плаща по-висока цена за енергията, за да бъдат защитени битовите потребители. 
С решението си КЕВР изпрати послание към икономиката и то е: „Инвеститори, бягайте далеч от тази страна“, се казва още 
в писмото. Работодателските организации са категорични, че енергийният регулатор се държи като „поделение на 
социалното министерство“ и настояват за справедливо разпределение на ползите от договорките, постигнати от 
„Булгаргаз“ с „Газпром Експорт“. 
Ако това не стане, въпросът ще бъде отнесен до компетентния съд и до Европейската комисия, предупреждават още 
организациите. 
 
В. Банкеръ 
 
√ КЕВР към възмутения бизнес: Просто спазваме закона 
Комисията за енергийно и водно регулиране обяви, че спазва изцяло законовите изисквания при утвърждаване на 
регулираната цена на природния газ. 
Позицията на КЕВР бе публикувана ден, след като работодателските организации се възмутиха, че регулаторът се държи 
като "социална агенция". 
"Утре като няма индустрия, кой ще "доплаща" евтината електроенергия и евтиното парно за населението. Удачно 
е да попитаме: "Докога КЕВР ще се държи като поделение на социалното министерство", се казва в позицията на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България и се пояснява, че индустриалните предприятия ще заплащат през този 
месец природния газ на цена с близо 30% по-висока от утвърдената от КЕВР.  
Според АОБР това е пореден пример за кръстосано субсидиране от страна на енергоинтензивните индустриални 
потребители към регулирания пазар. 
Настояването на работодателите бе КЕВР да отмени решението си и да излезе с ново, в което справедливо се разпределят 
ползите от договореността между "Булгаргаз" и "Газпром експорт" измежду всички потребители. 
"Няма как за едни потребители да има намаление, а за други - увеличение", заявиха представителите на бизнеса.  
В отговор енергийният регулатор поясни, че просто спазва закона и цитира, че: "Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за 
енергетиката (изм. - ДВ,бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) „на 
регулиране от Комисията подлежат цените, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните  
снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна 
енергия. Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени“. 
"С този законов текст изрично е определен обхватът на решението на Комисията. Нещо повече, всички решения, с 
които досега регулаторът ежемесечно е утвърждавал регулирана цена на природния газ, имат същия  обхват. Във 
всяка правова държава спазването на законовите норми е абсолютен приоритет и в цялата си досегашна работа 
Комисията спазва този принцип", посочиха още от КЕВР. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Спира плановият прием и операции в страната, промени в издаването на зелени сертификати  
От днес спира плановият прием и операции в страната, според новата заповед на Министерство на здравеопазването. 
Промени има и при издаването на сертификати за ваксинация 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/iznenada-vmesto-da-poskypne-gazyt-poevtiniava-ot-1-noemvri-338789/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/iznenada-vmesto-da-poskypne-gazyt-poevtiniava-ot-1-noemvri-338789/
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Плановият прием и операциите се прекратяват с изключение на трансплантациите, лечението и прегледите за хората с 
онкологични заболявания, асистирана репродукция и раждания, рехабилитациите и психиатричната помощ. Отделенията, 
които не са натоварени, ще се преструктурират в Covid отделения. 
Новото при сертификатите за ваксинация е, че влизат в сила 15 дни, след поставянето на първа доза от двудозовите 
ваксини, както и от еднодозовата. 
Изискването за зелен сертификат важи за работещите и посетителите на заведения, кина, театри, концерти, фитнеси и 
други. 
Според заповедта затворени са детските центрове и клубове и организирани групи за деца, тиймбилдингите и други. 
Забраняват се посещенията в болници, с изключение на пациентите в последен стадии, и домовете за деца и възрастни. 
Зелен сертификат няма да се изисква за лицата под 18 г. 
Тестовете, доказващи антитела за преболедуване, не са включени в издаването на сертификат, но мярката се обсъжда. 
 
√ МС обсъжда еднократните помощи от 300 лв. за семейства заради скъпите горива  
Постановлението, с което ще се отпуснат еднократни помощи от 300 лева за семейства в критична ситуация заради цените 
на горивата и извънредната епидемична обстановка, е внесено за обсъждане на днешното правителствено заседание.  
Намерението на служебното правителство е с 15 милиона лева от бюджета на МТСП да се осигурят еднократните помощи 
от 300 лв. за хората, на които е отказана помощта за отопление през настоящия отоплителен сезон поради това, че 
надвишават с до 30 лв. доходния критерий.  
Правоимащи, според предложението, са и безработните, на които също е отказано подпомагането за отопление, тъй като, 
към датата на кандидатстване, не са имали 6 месеца регистрация в бюрото по труда.  
Разчетите сочат, че от еднократното подпомагане от 300 лв. ще се възползват 50 000 лица и домакинства, включително и 
такива, които са изпуснали крайния срок за кандидатстване за енергийното подпомагане, който изтече в края на миналия 
месец.  
Информацията за отказите за помощите е налична в Агенцията за социално подпомагане, което ще улесни изплащането 
на парите, без да се налага ново кандидатстване. На днешното заседание служебното правителство ще осигури 
допълнителни средства по бюджетите на Министерството на здравеопазването и на образованието, за да се подпомогнат 
бюджетите на държавните висши училища за тази година.  
Допълнителен трансфер служебното правителство е предвидило и по бюджета на Столична община. 
 
√ Върховните съдии избират своя представител в Конституционния съд  
На Общо събрание съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд ще избират своя представител 
в Конституционния съд. Кандидати са съдиите Ваня Анчева, Йовка Дражева, Севдалина Червенкова и Соня Янкулова. 
Избраният ще заеме мястото на Георги Ангелов, чийто мандат изтича на 15 ноември. 
Тогава изтичат мандатите и на Борис Велчев, и на Анастас Анастасов. Велчев беше назначен преди 9 години от бившия 
президент Росен Плевнелиев. На негово място настоящият държавен глава вече назначи бившия служебен министър Янаки 
Стоилов.  
Анастасов беше избран от Народното събрание, затова и кой ще го смени, ще стане ясно след конституирането на новия 
парламент. 
 
√ Европейската прокуратура одобри четирима български кандидати  
Колегията на Европейската прокуратура е одобрила четирима български кандидати за делегирани прокурори. Това са Анна 
Алексова, Виктор Тарчев и Станислав Стойков от Софийска градска прокуратура и съдията от Спецсъда Елена Попова, 
съобщиха за "Хоризонт" от институцията. 
Все още не е взето решение за кандидатурите на Анита Джамалова и Ивайло Илиев - заместник-ръководители на 
окръжните прокуратури, съответно, в Перник и Кюстендил. 
България трябва да има 10 делегирани прокурори към институцията. През февруари прокурорската колегия представи 
кандидатите си. Тогава обаче от Европейската прокуратура одобриха само четирима от тях. 
 
√ Дама ще поеме за първи път премиерския пост в Швеция  
Швеция е напът да се сдобие с първата си жена премиер, след като лявата Магдалена Андерсон бъде избрана за лидер на 
основната управляваща партия, предаде АФП. 
54-годишната финансова министърка и най-вероятен наследник на министър-председателя Стефан Льовен ще се изправи 
пред битка за политическо оцеляване начело на социалдемократите преди общите избори, насрочени за септември 2022 
г. Андерсон е бивша състезателка по плуване, която наскоро в тв програма получи прякора Булдозера, е единствен 
кандидат за лидерския пост. Днес следобед тя трябва да бъде избрана на него на годишния конгрес на Шведската 
социалдемократическа партия в Гьотеборг. 
Льовен обяви, че ще подаде оставка, след като тя стане партиен лидер, макар че не са ангажира с точна времева рамка. 
Когато той се оттегли единственото нещо, което ще остане между Андерсон и премиерския пост, ще бъде вот в 
парламента.  
 
√ Удължават противоепидемичните мерки в Кипър до 2 декември  
Снижаване на възрастовата граница за поставянето на третата доза ваксина срещу коронавируса и удължаване на 
действащите ограничителни антиковид мерки до 2 декември ще обсъди кипърското правителство на заседанието си днес. 
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Бустерна доза ще могат да получат хората над 50 години, с очакваното решение. Досега тя се препоръчваше за тези над 
60-годишна възраст. В приоритетните групи за подсилваща инжекция ще бъдат включени и хората с тежко затлъстяване. 
Целта на здравните власти в Кипър е засилване на програмата за ваксинация за всички възрасти и особено при по-младите, 
както и повишаване на имунитета на ваксинираните чрез поставянето на трета доза.  
80% от пълнолетното население в страната е напълно ваксинирано, а третата доза са получили около 40 000 души. Очаква 
се още правителството да удължи действащите мерки срещу разпространението на коронавируса до 2 декември. 
Сегашните изтичат на 8 ноември. 
„Ако обществото спазва мерките за самозащита и ако ваксинацията продължи, не се очакват допълнителни ограничения”, 
заяви здравният министър Михалис Хаджипанделас.  
С регистрираните в сряда 188 новозаразени от направените над 49 000 теста, общият брой случаи на коронавирус в Кипър 
от началото на пандемията през март миналата година надхвърли 125 000. 
 
√ Понижаване на средната цена на тока в Европа към 178,56 евро за мегаватчас 
В България цената на тока остава намалява с 5,6% към 183,46 евро за мегаватчас 
Цените на тока за четвъртък на почти всички европейските енергийни борси (с изключение на тази Испания, Португалия и 
Унгария) се понижиха към осреднено ниво от 178,56 евро, докато в България цената на електроенергията поевтиня с 5,6% 
до 183,46 евро за MWh. Единствено цента в Унгария остават над 200 евро за MWh. 
Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
Понижението е факт, въпреки че има известно поскъпване на природния газ в Европа с оглед на несигурността относно 
руските газови доставки през предстоящите зимни месеци. По-силното търсене на горива за отопление, по-студената 
прогноза за времето за следващата седмица и проблемите с предлагането на руски природен газ през газопровода "Ямал-
Европа" през Полша предполагат по-нататъшно поскъпване на газа, смятат анализатори от Refinitiv. 
Потоците през Полша по газопровода "Ямал-Европа" от Русия остават в сряда реверсивни за пети пореден ден (в посока 
на изток, а не на запад), като няма резервиран входен капацитет в Германия на граничния пункт Mallnow. Надеждите за 
повече доставки бяха допълнително помрачени, след като "Газпром" не резервира допълнителни транзитни мощности за 
следващата година по време на проведените във вторник търгове. 
В същото време обаче петролът поевтинява през днешната търговия с около 3 на сто. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в четвъртък (4 ноември) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в Унгария 
(201,72 евро за MWh), следвана от Гърция (195,28 евро), Швейцария (192,96 евро) и Румъния (191,4 евро). 
Най-ниски за утре са отново цените на тока в Полша, като намаляват с 13,5% до 102,17 евро за MWh, следвана от Испания 
и Португалия (под 171,91 евро), Чехия и Германия (под 172,11 евро) и Нидерландия (173,12 евро за мегаватчас). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 4 ноември) се понижи с 5,6% до 183,46 евро, или 358,81 лева за 
мегаватчас, поевтинявайки за четвърти пореден ден на търговия. По този начин цените продължават да отстъпват от техния 
рекорден връх от 481,81 лева, достигнат през миналия месец (на 19 октомври), показват данните на Българската 
независима енергийна борса (БНЕБ). 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока обаче достигна в сряда (3 
ноември) 409,42 лева за MWh. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 88,89 евро (173,85 лева) за мегаватчас, 
показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

 
 

√ Любомир Кючуков: Борбата за глобално лидерство между САЩ и Китай вече е всеобхватна 
Посещението на Уилям Бърнс в Русия е търсен сигнал за наличието на диалог 
Интервю на Георги Марков с Любомир Кючуков в предаването ''Нещо повече'' 
"Борбата за глобално лидерство между САЩ и Китай вече далеч не е само в сферата на икономиката, инвестициите и 
търговията, а е всеобхватна. Тя обхваща вече сигурността, международните организации и иновациите, тя ще определя 
динамиката на международните отношения в следващите десетилетия". Този коментар направи пред 
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БНР международният анализатор Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения, 
във връзка с критиката на Джо Байдън към лидерите на Китай и Русия, че не са отишли на срещата на високо равнище за 
климата в Глазгоу.  
Според анализатора отсъствието на Владимир Путин и Си Цзинпин от срещата в Глазгоу, а преди това и от срещата на Г-20, 
показва, че опитите да се изолират Русия и Китай от процесите в света, като избирателно се търси тяхното участие в отделни 
форуми, трудно биха създали необходимата обстановка на доверие и сътрудничество по глобалните проблеми - пандемия 
и климат. 
"Посещението на директора на Централното разузнаването управление (ЦРУ) Уилям Бърнс в Русия е търсен сигнал за 
наличието на диалог, но е и индикатор за тематиката на разговорите, като е трудно да си представим, че сред тях ще 
отсъстват теми като сигурност, контрол върху въоръженията, киберсигурност, Иран, Афганистан, Украйна, Северна Корея. 
Това посещение показва готовност от двете страни да се премине към форма на работещ диалог, макар и ограничен. Все 
пак това е плюс, защото за дълъг период от време диалогът беше девалвиран, водеше се само на най-високо ниво и от 
средство за решаване на проблеми бе превърнат в платформа за отправяне публично на взаимни претенции", посочи в 
анализа си Кючуков. 
По думите му не може да се говори за оттегляне на САЩ от конфронтацията с Русия, а по-скоро има преакцентиране на 
външната политика на Щатите върху Китай: 
"Т.е. съсредоточаване на вниманието върху Азиатско-Тихоокеанския регион, което предполага и адаптиране на 
отношенията с другите държави. ... Тук се разчита на анонсирания от Байдън план за поставяне в основата на 
международните отношения на борбата между демокрацията и авторитаризма. Това е своеобразна нова биполяризация 
на света, която да послужи за идеологическа основа на новата конфронтация, и да не остави място за маневри на ЕС, освен 
да се нареди зад САЩ". 
Кючуков подчерта, че САЩ запазват високото ниво на конфронтация с Русия, като едновременно с това разбират, че така 
тласкат Русия и Китай един към друг, което означава отказ от Доктрината "Кисинджър", според която в триъгълника 
Вашингтон, Москва, Пекин най-влиятелна е тази столица, която е по-близо до другите две, отколкото са те помежду си: 
"САЩ са наясно, че Русия не се чувства особено уютно като младши партньор в един руско-китайски алианс и затова се 
опитват да оставят отворена вратата за диалог с Москва".  
Интервюто на Георги Марков с Любомир Кючуков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Китай засилва ядрения си арсенал по-бързо от очакванията 
Китай засилва ядрения си арсенал с доста по-бързи темпове, отколкото се смяташе досега, съобщава Франс прес. 
Агенцията се позовава на доклад на Пентагона до Конгреса на САЩ. Според документа при сегашните темпове на 
въоръжаване към 2030 година Пекин ще разполага с над хиляда преносими бойни глави - два и половина пъти повече, 
отколкото предвиждаше американското военно министерство в миналогодишния си доклад. 
Китай инвестира както в балистични ракети, базирани на сушата, така и в ракети, изстрелвани от бомбардировачи и 
подводници. 
Според Пентагона китайските управници нямат за цел да използват атомното оръжие за непредизвикано нападение срещу 
друга ядрена сила, а го схващат по-скоро като средство за възпиране на чужда агресия. 
В доклада до Конгреса се посочва още, че желанието на властите в Пекин е към 2027 година да бъдат в състояние да се 
противопоставят на американците в Индо-Пасифика и да принудят Тайван да преговаря за признаване на китайския 
суверенитет. 
Пентагонът потвърди, че през октомври миналата година е трябвало да успокоява китайската страна заради слуховете, че 
покрай президентските избори Съединените щати ще предизвикат конфликт в Южнокитайско море. 
 
√ Робономика или как се влиза в топ 2% учените на света  
Как се влиза в топ 2% на учените в света? Отговорът на този въпрос у нас знаят само 20 души. Толкова по последни данни 
са българите, които фигурират сред общо 100 хил. учени в световните научни рейтинги. 
Сред тях от броени седмици е и проф. Станислав Иванов - зам.-ректор на Висшето училище по мениджмънт (ВУМ) във 
Варна. 
От българските учени, най-познатото име в класацията на топ 2% учените е това на настоящия министър на 
образованието - проф. Николай Денков. Преобладават тези, които са в природните науки - химия, физика, медицина 
(т.нар. STEM направления), коментира за Радио Варна проф. Иванов. 
Той е единственият българин в класацията в областта на социалните науки. 
Добрата работа и постоянство винаги се отплащат, казва Станислав Иванов, който е познат както с изследванията си 
по управление на приходите  - нещо като висш пилотаж в маркетинга на авиокомпании, хотели и компании за услуги и 
разработената от него математическа методика за дублажи на стаи, но и с разработването и популяризирането на 
робономиката (автоматизираната икономика). 
Понастоящем подготвя книга по робономика, която обхваща много от въпросите и казусите, които автоматизацията и 
дигитализацията поставят. Главен редактор е на списанието European Journal of Tourism Research и е част от редколегиите 
на 30 списанията в областта на туризма, маркетинга и икономиката. Пише статии и си сътрудничи с учени от ЕС, САЩ, 
Турция, и др. 
Повече може да чуете в звуковия файл. 
 
 

https://bnr.bg/post/101551347/lubomir-kuchukov-borbata-za-globalno-liderstvo-mejdu-sasht-i-kitai-veche-e-vseobhvatna
https://bnr.bg/post/101550681/robonomika-ili-kak-se-vliza-v-top-2-uchenite-na-sveta
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БНТ 
 
√ Служебното правителство предлага нови правила за контрол на главния прокурор  
Европейската комисия много силно е поставила въпроса за отговорността на главния прокурор и неговите заместници, 
както и за обществения контрол на актовете му, заяви в "Денят започва" новият служебен министър на правосъдието Иван 
Демерджиев. 
Затова от служебното правителство са разписали конкретни законодателни мерки по този въпрос в Плана за въстановяване 
и развитие. Изпълнението им е обвързано и с получаването на заложеното в плана финансиране. 
Мерките предвиждат главният прокурор да може да бъде разследван само от прокурори с ранг на обвинители от 
Върховната касационна прокуратура. Демерджиев уточни, че тук не става въпрос само за работещите във ВКП, а за всички, 
които притежават този ранг. 
Предвиден е случаен избор на прокурора, който да води разследването, а също и възможност главният прокурор да бъде 
отстранен временно от длъжност докато тече разследването срещу него. 
Заложено е още разследващият прокурор да има възможност да стане съдия със същия ранг след като приключи работата 
си по разследването на главния прокурор. За осъществяването на всичко това не са необходими промени в Конституцията, 
смята Демерджиев. 
В студиото на "Денят започва" той коментира, че специализирано правосъдие трябва да съществува, но не по начина, по 
който функционира сегашната структура. Министерството на правосъдието е предложило към апелативните съдилища да 
има по няколко магистрати, които да извършват тази дейност. 
Новият служебен министър на правосъдието коментира още, че не вижда доверие от страна на професионалните среди в 
работата на Висшия съдебен съвет. 
Според него през последните месеци ВСС бяга от взимането на важни решения чрез различни процедурни хватки и отлага 
разглеждането на искания от изключително обществено значение. Така проблемите се трупат все повече. 
Служебният министър на правосъдието смята, че трябва да се намери баланс в квотите, които излъчват състава на Висшия 
съдебен съвет. 
Според Демерджиев трябва да има промени и в процедурите за получаване на българско гражданство. Той се обяви за 
отпадането на така нареченото инвестиционно гражданство, при което се осигурява български паспорт срещу инвестиции 
у нас. 
Целият разговор вижте във видеото. 
 
√ Над 10 задържани при акция на ГДБОП във връзка с разследването на строежа на АМ "Хемус"  
Операция на ГДБОП се провежда в три областни града, а над 10 души са арестувани. 
"По света и у нас" научи, че ГДБОП разследва движението на парите за строежа на магистрала "Хемус". 
Над 20 души са разпитани. Сред задържаните са управители и служители на строителна фирма от Благоевград. 
Операцията продължава и в момента. Според наши източници разследващи и в момента влизат в офисите на няколко 
фирми, които имат договори с дружеството "Автомагистрали" за строителството на "Хемус". 
 
√ Мощен финансов алианс с инициатива в областта на климата  
Над 450 финансови компании от 45 страни станаха участници в нова инициатива, насочена към защита на климата. 
Участниците са банки, застрахователни и одиторски компании, пенсионни фондове, рейтингови агенции и борси. 
Ръководител на новата инициатива е специалният посланик на ООН за климата и финансите Марк Карни. Активите ѝ 
представляват 130 000 милиарда долара. 
Участниците се ангажират да достигнат въглеродна неутралност най-късно да 2050-та година, беше обявено на срещата за 
климата в Глазгоу. 
Планира се до края на това десетилетие, емисиите на парникови газове да се съкратят до 50%. 
Новата инициатива е под егидата на "Финансов алианс Глазгоу за нетни нулеви емисии", създаден преди няколко месеца.  
Марк Карни е бивш гуверньор на Централната банка на Великобритания. 
На всеки пет години участниците в инициативата ще разглеждат целите си. Те ще съобщават за напредъка си всяка година 
и за емисиите, които финансират. 
"Вече имаме основното, за да преминат климатичните промени на преден план във финансирането, така че всяко 
финансово решение да се взема предвид климата", увери Марк Карни. 
Според него, за да се достигне тази цел "компаниите трябва да създадат солидни преходни планове, а държавите 
предвидими политики. Това ще даде на финансовия свят доверието, за да инвестира". 
Смята се, че необходимото финансиране за декарбонизиране на световната икономика е 100 000 милиарда долара за 30 
години. 
Този алианс обаче оставя недоволни неправителствените организации, които подчертават, че няма да се пречи на 
инвестициите във въглища или петрол. 
 
√ 190 държави се ангажираха с отказ от въглищата  
190 държави и международни организации се ангажираха с отказ от въглищата, стана ясно на Международната 
конференция по климата в Глазгоу. Зад каузата застават големи потребители на въглища като Полша, Виетнам и Чили. 

https://bntnews.bg/news/sluzhebnoto-pravitelstvo-predlaga-novi-pravila-za-kontrol-na-glavniya-prokuror-1174035news.html
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Подписалите споразумението се ангажират да прекратят всички вътрешни и задгранични инвестиции в енергийни 
мощности на въглища. Те трябва да бъдат изведени от експлоатация през 30-те години на този век в големите икономики, 
а през 40-те и в по-бедните държави. 
Ангажиментът обаче не е подписан от някои от страните с най-голяма зависимост от въглищата като Австралия, Индия, 
Китай и Съединените щати. През 2019 година въглищата са дали 37% от световното производство на електроенергия. 
 
√ Ще оспори ли Скопие договора с България?  
В град Щип в Република Северна Македония общински съветници от опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ подписаха 
клетвените си декларации под името "Република Македония". Събитията предизвикаха скандал в югозападната ни 
съседка и повдигнаха въпроса ще продължи ли Скопие да изпълнява договорите си с Гърция и България. Дни преди да 
бъде гласувана оставката на премиера Зоран Заев, германски медии съобщиха, че е възможно служебно правителство с 
премиер Никола Димитров. 
Първи ноември. Новите общински съветници в Щип от ВМРО-ДПМНЕ полагат клетва. В декларациите, които подписват, 
фигурира наименованието Република Македония, а не конституционното със "Северна". 
Същата клетва се случва и в община Аеродром в столицата Скопие. 
ВМРО-ДПМНЕ, която триумфира на местния вот преди дни, е против както Преспанския договор с Гърция, така и този с 
България. 
"Това е знак, че се изпълняват предизборните обещания, които бяха дадени от ВМРО-ДПМНЕ. Техният лозунг в 
борбата беше: "Македония - да, Северна - никога", казва доц. Спас Ташев, Институт за изследване на населението и 
човека, БАН. 
"Това е проблем, за който правителството в Република Северна Македония е отговорно. Конституционното име на страната 
съдържа определението "Северна". Нито една от двете страни няма да се оттегли от Споразумението. В опозиция "Нова 
Демокрация" говореше същото, каквото говори сега ВМРО-ДПМНЕ", каза Спирос Сидерис, Независима балканска 
информационна агенция. 
Промяна в Преспанския договор е малко вероятна, според експерти. 
Договорът с Гърция е защитен с изпълнителна заповед на американския президент Джо Байдън. Според нея всеки, който 
нарушава и застрашава споразумението, попада под американски санкции: замразяване на собственост и забрана да влиза 
на територията на страната. 
Договорът с България е извън тази заповед. Според експерти, е трудно да се прогнозира доколко Скопие би проискалo 
съществена промяна в споразумението с България. 
"При всички случаи партията на Мицковски ще се опита да предизвика такива кризи. В Македония се очертава един 
много сложен казус, но пътят, по който е поела, очевидно води към бъдеща дестабилизация", казва доц. Ташев. 
Оставката на премиера Заев все още не е гласувана. 
Според германски медии, е възможен нов кабинет, предсрочни избори или служебен кабинет с премиер вицепремиера 
Никола Димитров. 
 
Банкеръ 
 
√ Служебното правителство ще гласува допълнителни разходи за мерки срещу ковид  
Служебното правителство ще проведе заседание от 10 ч, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В 
предварителния дневен ред има 25 точки. 
Правителството ще утвърди стратегия за развитие на националната статистическа система на България за периода 2021 - 
2027 година. Документът е внесен от заместник министър-председателят по управление на европейските средства. 
Министерският съвет ще разгледа на заседанието си проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи от 
бюджета, които да отидат за противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19. 
Вносител е министърът на образованието и науката. 
Министрите ще одобрят допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2021 г., който е предложен от 
министъра на културата. 
Правителството ще вземе решение за отнемане на земеделски земи от Министерството на обрната и включването им в 
Държавния поземлен фонд. Документът е внесен от  министъра на отбраната. 
Министрите ще обсъдят постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2021 г., което е внесено от министъра на здравеопазването. 
Кабинетът ще приеме постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва от Закона за 
държавния бюджет на България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от бедствия. Документът е внесен от заместник министър-председателя по обществен ред 
и сигурност и министър на вътрешните работи.               
 Правителството ще вземе решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за 
изграждане на обект „АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС", на територията на областите Ловеч и Велико Търново. То е внесено от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството министъра на финансите. 
Министрите ще одобрят позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по икономическите и 
финансовите въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 9 ноември в Брюксел, внесена от  министъра на финансите. 
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√ Изостря се кредитният риск, предупреди БНБ  
Продължителното запазване на текущите нива на кредитен растеж създават предпоставки за нарастване на 
задлъжнялостта и за натрупване на циклични рискове. Тези рискове могат да се под формата на увеличение на 
необслужваните кредити и на обезценките, предупреди Българската народна банка. 
"Несигурността относно развитието на пандемията от COVID-19 остава значителна независимо от започналото подобрение 
в икономическата среда. Предвид на това, че към настоящия момент частният кредитен мораториум е изтекъл за 
съществена част от попадналите в обхвата му кредити, качеството на кредитния портфейл може да се влоши при 
потенциално отслабване на икономическата активност. Засега не се отчита съществена промяна в обема на 
необслужваните кредити, но по-високият им дял за кредитите с изтекъл мораториум спрямо нивото на съотношението 
за целия кредитен портфейл, както и регистрираното през 2020 г. нарастване на кредитите във Фаза 2 по МСФО 9, са 
признаци за изостряне на кредитния риск в сравнение с периода преди началото на пандемията", отчитат от централната 
банка. 
Според изнесените данни показателите за доходността на банковия сектор се повишават. Това се случва благодарение за 
по-малко заделени провизии и нарастването на дохода от такси и комисиони. Банките се стремят да компенсират 
влиянието на ниските лихвени нива върху приходите чрез увеличено предлагане на кредити. Така се получава 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. 
Именно с цел да се засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, 
предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките, през септември 2021 г. УС на БНБ 
увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% в сила от 1 
октомври 2022 г. 
"Решението за увеличаване на нивото на антицикличния буфер бе оповестено 12 месеца преди влизането му в сила... 
За периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на антицикличния буфер, приложим към местни 
кредитни рискови експозиции, се запазва на ниво от 0.5%. Текущите нива на капиталовите съотношения са 
значително над минималните регулаторни изисквания и изискванията за капиталови буфери. Принос за това има 
взетото през януари 2021 г. решение на УС на БНБ за запазване на ограничението върху разпределянето на 
дивиденти и за капитализиране на пълния обем на реализираната през 2020 г. печалба на банките. Въведеното от 
юни 2021 г. минимално изискване за отношението на ливъридж по Стълб I от 3% се покрива от банките със 
значителен излишък", отбелязват от БНБ. 
От регулатора отчитат, че ликвидната позиция на банковия сектор се запазва солидна, като нивата на отношението на 
ликвидно покритие са значително над регулаторните изисквания. 
"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 депозити, в краткосрочен план 
е малко вероятно този фактор да окаже съществен ефект върху динамиката на депозитната маса. 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", обобщават от Българската народна банка. 
 
√ Ресторантьорите твърдят, че работят със 100% ваксиниран персонал  
Заведенията в България, които работят с напълно ваксиниран персонал, са 42 процента. Това показва национално 
проучване, проведено от Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България.  
Служителите на 13,8% са ваксинирани на 80%, на 13,5% – на 50%, а на 30,5% от заведенията персоналът е ваксиниран под 
30%. На въпрос "Как "Зеленият сертификат" се отрази на оборота на заведението/заведенията, които управлявате", 33,9% 
от анкетираните заявяват, че не биха могли да издържат повече от месец при сегашните условия за работа, наложените 
рестрикции и намалените обороти. 24,5% могат да оцелеят в продължение на 2 месеца, 22,7% казват, че ще затворят до 2 
седмици, а 12,6% вече са затворили бизнеса си, като част от тях са го направили завинаги. 
 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_b_in_b_2021_06_bg.pdf
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"Колко време още може да издържите, ако условията за работа не се променят", е следващият въпрос от анкетата. А 
отговорите са стряскащи: 
43,8% от собствениците обявяват, че са регистрирали спад над 80% от оборота си, 33% заявяват намаление на приходите 
между 50 и 80%, а 19,5% - спад до 50%.  
На отворен въпрос какво трябва да се предприеме при създалата се ситуация, преобладават мненията за протести, 
безплатни тестове, "зелен сертификат" за държавната администрация, локдаун за всички с компенсации и др. 
  

 
 
"БАЗ и СЗБ настояват служебното правителство да спре геноцида над сектора, да предприеме адекватни мерки за борба с 
Ковид-19 и да осигури подкрепа за най-засегнатите от действията му бизнеси", се казва в позиция на двете организации. 
 
√ Зеленият сертификат ще е валиден 15 дни след 1-ва доза от ваксина  
Сертификатът за ваксинация срещу COVID-19 ще бъде валиден 15 дни след поставяне на първата доза от двудозовите 
ваксини, както и след поставяне на еднодозовата ваксина. Това изискване влиза в сила от днес според новата заповед на 
здравното министерство, с която бяха въведени нови ограничителни мерки до края на месеца. 
Решението е взето от експерти, съобщи пред БНР заместник здравния министър Александър Златанов. 
„На базата на кратката характеристика на продукта, на базата на европейските практики, на база на становището на 
Съветите по имунология, епидемиология, се прецени, че това е най-добрият подход към този момент, когато сме всъщност 
и във връх на пандемията“, каза той. 
В изискването за представяне на зелен сертификат, който да осигури достъп до редица групови мероприятия, все още не 
се признават така наречените антитела след преболедуване. 
В момента експерти обсъждат при каква референтна стойност ще се признават резултатите от тестове за вирус 
неутрализиращи антитела, допълни д-р Златанов. 
„В рамките, може би на седмицата, не съм сигурен дали ще имаме решение, но търсим отправна точка, като праг, метод, 
ниво, което ще даде гаранция, и се надявам специалистите в тази област да ни подпомогнат, за да вземем едно решение, 
което да сме сигурни, че към момента е правилно“, посочи зам.-министър Златанов. 
 
 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/03/zapoved_merki_03_11_2021.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/03/zapoved_merki_03_11_2021.pdf
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√ Над 2,1 млрд. лв. от Брюксел са одобрени за разплащане за регионите  
Общият размер на одобрените средства за разплащания на проекти, финансирани по Оперативна програма 2014-2020 г., 
достигна 2 102 330 493,35 лв. към 3 ноември 2021 г. Това представлява 67% от бюджета на програмата. 
От тях верифицираните разходи са в размер на 1 721 978 514,32 лв. или 55% от бюджета на програмата. Сертифицирани са 
1 665 280 786,89 лв. или 53% от общата ѝ стойност. 
В последните дни ръководителят на Управляващия орган програмата – заместник-министърът на регионалното развитие 
и благоустройството Нина Стоименова, работи усилено по компенсиране на забавените плащания към бенефициенти. Бяха 
одобрени разплащания на стойност 10 089 563,39 лв., като от тях 7 683 729,28 лв. вече са по сметките на университети и 
общини. 
Само за три дни – в периода от 1 до 3 ноември, УО на ОПРР верифицира и искания за плащане на обща стойност 
30 045 602,99 лв., от които 7 569 941,94 лв. предстои да бъдат изплатени в близките дни. 
Към днешна дата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са сключени 755 договора, с общ размер на 
предоставената безвъзмездна финансова помощ 2 974 765 640,89 лв. (94,5 % от бюджета на програмата). 
 
√ Русе се очертава като сериозен логистичен център 
Транспортната свързаност на Русе със страната е трагична. Единственият път между крайдунавския град и Велико Търново 
е сред най-опасните за движение у нас, по който всеки ден има различни инциденти. Но и в днешната трудна 
икономическа среда общината продължава да търси инвестиционни възможности - за собствени проекти или пък за 
привличане на чуждестранни компании.  
Община Русе е интересна и заради река Дунав, която разширява връзките ѝ с Европа, и заради техническия университет в 
града. Това обяснява и интересът на чуждестранните посланици към речната ни столица.  
В последните дни инвестиционни намерения на турски компании бяха обсъдени на работна среща в Община Русе. Турция 
продължава да има сериозен интерес към вложения в българската икономика, а пандемичната обстановка не е повлияла 
на икономическите взаимоотношения между двете страни. Това е отбелязала  г-жа Синем Таштан  - ръководител на 
Търговската секция към посолството на Турция у нас, която бе на работна среща в общината, съобщиха от местната управа. 
Турция е най-големият търговски партньор на България сред страните извън Европейския съюз.  
Според г-жа Таштан към момента има сериозен инвестиционен интерес от една от най-големите турски компании, но 
подробности за запитването ще бъдат предоставени в следващите няколко седмици. 
Ръководителят на Търговската секция към посолството на Турция отбелязва, че в България има приблизително 70 големи 
фирми от югозападната ни съседка и около 2500 малки и средни компании, а турските инвестиции в страната ни възлизат 
на над 2.5 млрд. евро.  
Г-жа Таштан е проявила интерес към индустриалните зони в общината, като е посочила, че Русе се очертава като сериозен 
логистичен център. 
Обсъдена е била и темата за корабостроителницата в Русе, като е предоставена подробна информация за нейното 
състояние и техниката, с която разполага, както и възможните стъпки за възстановяването на дейността й. 
Възможностите за инвестиции в летището край с. Щръклево също са били във фокуса на срещата. 
Първа визита в Русе направи и новият румънски посланик Бръндуша Предеску, която се срещна с кмета на общината Пенчо 
Милков. Двамата са обсъдили дългогодишната историческа връзка между Русе и румънската страна и как велики личности 
от българската история като Георги Раковски, Ангел Кънчев  и Христо Ботев са оставили своя отпечатък и в летописите на 
северната ни съседка.  
Пенчо Милков е отбелязал отличния пример, който Румъния може да даде на България по отношение финансирането на 
общините. Там те разполагат с много по-големи бюджети и подкрепа от централната власт, докато у нас местните власти 
са с малко източници на приходи, тъй като повечето данъци се събират от държавата. „Моя ключова задача е да покажа 
на управляващите, че Южна  Румъния и Северна България са един регион и трябва да се развиват икономически заедно“, 
е заявил русенският кмет. 
Посланик Предеску е подчертала, че с нетърпение очаква политическата ситуация в страната да се стабилизира и да бъде 
сформирано редовно правителство, пред което да настоява за строителството на магистралата, която да свързва столицата 
ни с Румъния. „От румънската страна се очаква да построим още мостове на река Дунав, но за да се случи това е естествено 
и българите да построят повече пътища до Румъния“, е казала посланик Предеску. 
Обсъдени са били и идеи за развитието на туризма в региона. 
 
√ Китай и България засилват бизнес отношенията си 
С цел подпомагане на българските експортно ориентирани компании да изнасят на чужди пазари, Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Службата по търговско икономически връзки в Шанхай 
и Alibaba ще проведат уебинар. Целта е да бъдат засилени бизнес отношенията между двете страни.  
На събитието ще бъдат представени възможностите, които платформата Alibaba.com предоставя и начина, по който 
българските компании биха могли да се възползват от тях за увеличаване на износа на чужди пазари. 
Събитието ще бъде официално открито от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 
и средните предприятия Бойко Таков, а  Франк Пан – Country Manager for Bulgaria от Alibaba.com, ще направи специална 
презентация за възможностите на платформата. 
Alibaba e най-голямата платформа за електронна търговия на компанията майка Alibaba Group. В последните години 
политиката на компанията е насочена към това да разширят списъка на доставчиците си от различни страни, като целят да 
превърнат Alibabа.com в основна платформа за намиране на доставчици на глобално ниво. 
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Един от основните сегменти като пазарен дял на платформата е Хранително-вкусовата промишленост и земеделските 
продукти, сред които са етеричните масла и флоралните води. 
"В тази връзка, се предвижда този сектор да е фокусът на уебинара, без това да е ограничаващо за компании от други 
сектори", отбелязват от агенцията за малки и средни предприятия.  
Онлай срещата ще се проведе от 10:00 ч. българско време на 11 ноември. 
Работният език на уебинара ще бъде английски и ще се проведе в платформата за стрийминг ZOOM. 
 
√ Редукцията на ДДС е подтикнала германците да похарчат допълнително 34 млрд. евро  
Държавите, които искат да подобрят състоянието на националните си стопанства в условията на рекордно ниски лихви, 
могат да се поучат от Германия. Изненадващият ход на правителството да понижи данък добавена стойност през втората 
половина на миналата година, е вкарал допълнително около 34 млрд. евро за харчене в бюджетите на местните 
домакинства. Докато загубените бюджетни приходи са се оказали едва 7 млрд. евро, показва работен доклад на 
Националното бюро за икономически изследвания на страната, публикуван на 2 ноември.  
Шестмесечната мярка, задействана успоредно с отрицателните лихвени проценти, които тормозят германците от години, 
ги е насърчила да активизират разходите си, най-вече за стоки за дълготрайна употреба като коли, обзавеждане и бяла 
техника, посочват авторите на изследването, проведено под ръководството на професора по макроикономика Рюдигер 
Бахман. Този подход контрастира с политиките за икономическа подкрепа срещу пандемията по света: например, 
Вашингтон изпрати чекове на гражданите, с чиято помощ те да преодолеят пораженията от вируса. 
Изследователският екип подчертава, че "неочакваното, временно понижение на ДДС в Германия през второто полугодие 
на 2020-а и сработило като неконвенционална мярка на фискалната политика", което е "повишило потребителските 
разходи на германците, най-вече за дълготрайни стоки".  
Проучването се е постарало да изолира влиянието на данъчната редукция от останалите мерки на Берлин в подкрепа 
гражданите като е акцентирало върху информираността на потребителите за временния й характер. Оказало се е, че 
хората, които са знаели, че мярката ще бъде изтеглена, са били по-мотивирани да купуват по-скъпи и едри предмети.  
Да припомним, че германските законодатели от двете камари на парламента гласуваха на 29 юни 2020-а мерки, които да 
стимулират възстановяването на най-голямото европейско стопанство от пандемията от COVID-19. Сред тях беше 
понижение на ДДС от 19% на 16%, което да е в сила от 1 юли до 31 декември миналата година, както и превеждане на 
безвъзмездни 300 евро на всяко дете на семействата. 
 
√ Партиите в Чехия се споразумяха за правителство  
Центристки и десноцентристки партии в Чехия постигнаха споразумение за съставяне на коалиционно правителство, 
съобщи председателят на най-силната партия в новата коалиция, предаде Ройтерс. 
Петър Фиала, председател на Гражданската демократическа партия и вероятен бъдещ премиер, каза, че партиите са се 
договорили за разпределението на правителствените постове, въпреки че не спомена отделни кандидати. 
"Минахме през дълги, продължили цял ден преговори, но завършили с успех", заяви Фиала на пресконференция, излъчена 
по телевизията. Разговорите продължиха над 12 часа. 
Петпартийната коалиция ще се изправи пред нарастваща инфлация, трупащ се дълг и икономика, страдаща от недостиг на 
полупроводници и увеличаващи се цени на енергията. През последните седмици в Чехия се увеличиха и новите случаи на 
COVID-19. 
Партиите, групирани в две коалиции, спечелиха 108 места в 200-членната долна камара на парламента на изборите на 8 и 
9 октомври, побеждавайки настоящия премиер Андрей Бабиш, чиито ключови съюзници не влязоха в парламента. 
Въпреки относително бързото постигане на споразумение за коалиция ще бъде нужно още известно време за съставяне 
на правителство, тъй като ключова фигура - президентът Милош Земан, е хоспитализиран от 10 октомври и няма 
информация за състоянието му. Фиала каза, че е бил информиран от шефа на екипа на президента, че Земан е готов да се 
срещне с него в момента, когато бъде изведен от интензивно отделение. 
 
√ ФЕД редуцира стимулите  
Федералният резерв ще започне да съкращава огромните месечни покупки на облигации в размер на 120 млрд. щ. долара 
- категоричен отговор на напиращата инфлация в хода на възстановяване на американското стопанство от пандемията. 
Решението, което е кулминацията на продължилите с месеци дебати за изтегляне на паричните стимули, бе взето на 
редовното съвещание на паричния комитет на щатската централна банка, което се проведе на 2 и 3 ноември. То 
става възможно заради "значителния напредък" по отношение на двете основни цели на централните банкери - 
максимална заетост и инфлация от средно 2% годишно.  
Месечните редукции на покупките ще започнат в средата на ноември с 10 млрд. щ. долара за облигациите и 5 млрд. долара 
за гарантирания с ипотеки агентски дълг. Количествата ще бъдат намалени още в началото на декември - до ДЦК на 
стойност 60 млрд. долара и агентски дълг - за 30 млрд. долара. Предвиждат се и по-нататъшни съкращения всеки месец с 
идеята процесът да приключи до средата на 2022-а.  
Американските парични стратези обявиха, че са "подготвени да коригират скоростта" на редукциите "ако това се налага от 
промени в икономическата перспектива", а оставащите количества активи по програмата за покупка на облигации ще 
подсигурят "гладкото функциониране на пазара и подходящи финансови условия", които "да подкрепят кредитните потоци 
за домакинствата и бизнеса". 
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Централните банкери не промениха основната лихва, която остава в диапазона от нула до 0.25% и подчертаха, че 
икономическата "летва" за увеличение на лихвените проценти е далеч по-висока отколкото за прекратяването на 
програмата за парични стимули.  
Председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл коментира за репортери след края на съвещанието на банковия 
паричен комитет, че "трябва да се извърви още път до постигане на максимална заетост" и че "сегашната инфлация в 
действителност не се дължи на затегнат пазар на труда". Пауъл призна, че "положението е сложно", защото "високата 
инфлация трябва да се балансира със случващото се на трудовия пазар". 
През всеки месец от началото на годината инфлацията надхвърля целевите 2% годишно. И са необходими само още 
няколко месеца на подобни равнища, за да се възстанови ценовата мощ на компаниите и инфлационният натиск да 
продължи нагоре. Същевременно, пазарът на труда все още изостава с милиони работни места от предпандемичните си 
равнища. Например, съотношението на работещите към населението на страната е 58.7% срещу 61% през декември 2019-
а. И моментът в никакъв случай не е добър за повишение на лихвите, предупреждава Пауъл.  
Все пак, шефът на Федералния резерв смята за напълно възможно американският пазар на труда да се подобри в 
достатъчна степен до средата на идната година, за да се смята, че е достигната "максимална заетост" - основното 
препятствие пред възходящия лихвен цикъл. Пауъл не вижда "обезпокоително увеличение" на заплатите на работниците, 
което да повиши риска от "ценова спирала" и да принуди централните банкери да се втурнат да овладяват инфлацията по-
рано от очакванията. 
 
√ Черното злато приключи пореден печеливш месец  
Суровият петрол приключи октомври с 11% месечен ръст заради сериозните опасения, че потреблението надхвърля 
предлагането, което налага да се източват складови запаси.    
Поскъпването на черното злато през миналия месец се отдава основно на недостига на природен газ, който повиши 
търсенето на петрол. Същевременно, рафинериите продължават да обработват по-големи нефтени количества - белег, че 
потреблението на суровината ще остане силно. Което означава, че глобалните петролни резерви ще продължат да 
изтъняват и през идните месеци.  
Междувременно, търговците продължават да оценяват вероятността ОПЕК и приятели да увеличат още добива. Групата 
ще проведе поредното си виртуално съвещание на 4 ноември, на което ще преразгледа плановете си за постепенното 
връщане на пазара на по-големи количества от изтеглените по време на пандемията. По-вероятно е ОПЕК+ да остави в 
сила сегашното месечно увеличение от по 400 хил. барела на ден въпреки ескалиращите тревоги на потребителите, че 
скочилите разходи за енергия ще подгреят инфлацията и ще подействат като спирачка на възстановяването. Ангола и Ирак 
са последните членове на картела, потвърдили подкрепата си за поддържаната консервативна позиция към предлагането.  
Според експерти от бранша петролният дефицит може да е по-малък от първоначалните сметки, но в никакъв случай няма 
да изчезне в близко бъдеще. И котировките на суровината могат да продължат да растат, ако ОПЕК+ запази досегашната 
си стратегия.  
Анализатори на "Голдмън Сакс груп" пък са изчислили, че световното търсене на черно злато е надхвърляло с 2.5 млн. 
барела дневно предлагането през октомври и определят дефицита като "неразрешен". Банкерите поддържат прогнозата 
си за 90 щ. долара за барел сорт "Брент" - равнище, което "остана на косъм" през миналия месец.  
Петролните страсти леко охладняха в първия ден на ноември и в сутрешната европейска търговия фючърсните контракти 
сорт "Брент" с доставка през януари се котираха за грубо 84 щ. долара за барел, а на американския лек суров петрол WTI с 
доставка през декември - за 83.40 долара за барел.  
Това се случва в хода на изключително важната конференция за климата, която се провежда в Глазгоу на 1 и 2 ноември и 
на предшествалата я среща на върха на Г-20 в Рим, приключила на 31 октомври с доста мъглявия компромис за постигане 
на въглеродна енутралност "до или около средата на века". Както и с договорката да спре общественото финансиране за 
електроцентрали, захранвани с въглища в чужбина, но без конкретен ангажимент за постепенното изключване на 
изкопаемите горива от националния енергиен микс.  
Търговците ще следят внимателно и перспективата за възобновяване на ядрените преговори между Иран и световните 
сили, които биха могли да отключат и петролния износ на ислямската република. Техеран смята да започне разговори по 
темата с Европа "към края на ноември", коментира на 31 октомври американският държавен секретар Антъни Блинкън. 
В изказване след срещата на лидерите на Г-20 в Рим американският президент Джо Байдън критикува Саудитска Арабия и 
Русия за неадекватния им отговор при управлението на предлагането на петрол, без да каже какво смята да направи, ако 
производителите не се вслушат в думите му. Пекин пък информира през уикенда, че ще деблокира част от резервите си 
на двете транспортни типа горива, за да се пребори с недостига, без да цитира количества или график на мярката. 
 
Мениджър 
 
√ Нови ограничителни мерки от днес до края на ноември. Изключения – само със „зелен сертификат“ 
От днес със заповед на здравния министър Стойчо Кацаров, издадена вчера следобед, влизат в сила нови 
противоепидемични мерки на територията на страната, които остават до края на ноември. Изключения в прилагането на 
някои от тях ще се правят при наличие на „зелен сертификат“, който се издава на ваксинирани, преболедували, както и на 
хора с отрицателен тест за COVID-19. 
На практика от днес се връщаме за пореден път към по-мекия вариант на локдаун с преустановяване на всякакви масови 
мероприятия и затваряне на моловете, музеи, галерии, спортни центрове и др. 
Заповедта на министър Кацаров вижте тук 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/03/zapoved_merki_03_11_2021.pdf
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Ето и подробностите: 
От 4 до 30 ноември се прекратява провеждането на групови мероприятия, концерти, фестивали, базари и изложения. 
Спират да работят и образователните центрове и школи, както и тези за танцово и музикално изкуство. 
Освен това затварят музеите, галериите, кината, театрите, цирковете, спортните центрове, игралните зали, търговските 
центрове и магазините с площ над 300 кв. м. Преустановяват се и присъственото обучение във висшите училища, както и 
провеждането на организирани екскурзии в страната. 
Тези ограничения обаче няма да важат в случаите, в които 100% от допусканите лица имат „зелен сертификат“ за COVID-
19, издаден след имунизация, преболедуване или отрицателен PCR или антигенен тест. Условието е в сила и за 
работещите, и за посетителите. 
По-рано вчера стана ясно, че у нас в началото на октомври е засечен първият случай на заразен с „Делта плюс“ варианта 
на коронавируса. 
На практика от 4 ноември, независимо от възможността за осигуряване на „зелен сертификат“, временно се 
преустановяват следните дейности: 

1. Посещение в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи 
организирани групови услуги за деца. 

2. Провеждане на тиймбилдинги и други организирани групови мероприятия на трудови колективи. 
3. Провеждане на присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други 

обучителни центрове и школи. Изключение се прави при осигуряване на дистанция от поне 1.5 метра и не повече 
от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, дезинфекция на ръцете и на помещенията. 

4. Провеждане на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за състезатели към 
лицензирани спортни федерации. 

5. Провеждане на събирания от частен характер (кръщенета и сватби) при над 15 лица на закрито и 30 лица на 
открито. 

Учениците отново в клас, но при определени условия 
В заповедта на здравния министър са определени условията, при които учениците могат да се върнат към присъствено 
обучение в общините, където 14-дневната заболеваемост е над 500 на 100 000 население. Условията изискват осигуряване 
на безопасна среда и включват тестване на всички деца с щадящи тестове два пъти седмично. 
За педагогическия и непедагогическия персонал също ще се изисква тестване, ако лицата не притежават сертификат за 
ваксинация, преболедуване или антигенен/PCR тест. Персоналът, както и всички ученици от 5. до 12. клас ще трябва да 
носят защитна маска за лице в училищните сгради. 
В общините, където 14-дневната заболеваемост е между 250 и 500 на 100 000 население, училищните власти могат да 
избират между два варианта – 100% присъствено обучение при осигурена безопасна среда с щадящи тестове или без 
тестване, но за 50% от паралелките по ред, определен от министъра на образованието. При 14-дневна заболеваемост под 
250 на 100 000 население не се изисква тестване на деца и персонал. 
Заповедта дава възможност присъственото обучение да започне след 8 ноември, но конкретните дати за всяко училище 
ще зависят от готовността за въвеждане на противоепидемичните мерки. Допуска се присъственото обучение да се 
въвежда за отделни училища или дори отделни класове, в зависимост от преценката на образователните институции и 
създадената организация. 
Спират свижданията и плановия прием в болниците 
От днес се преустановяват свижданията, плановият прием и плановите операции в болниците у нас. 
Изключение ще се допуска за дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностика и лечение 
на пациенти с онкологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, рехабилитациите, 
продължителното лечение и психиатричната помощ. 
От Министерството на здравеопазването отбелязват още, че по този начин ще се облекчи натискът върху болниците и ще 
се даде възможност ненатоварените отделения да бъдат преструктурирани в звена за лечение на пациенти с COVID-19, а 
медицинските екипи – да бъдат пренасочени за обслужване на заразени с вируса. 
По-рано няколко области вече наложиха мярката заради високата заболеваемост с COVID-19. Сред тях са Бургас, Велико 
Търново, Перник и Пловдив. 
Свижданията, с изключение на такива на пациенти в терминален стадий, както и в социални учреждения за възрастни и 
деца, също се прекратяват. 
 
√ Иван Нейков: Няма да се стигне до хиперинфлация  
Няма да се стигне до хиперинфлация – сутринта баничката да струва едни пари, следобед – много повече. Такава картина 
няма да има, но зимата ще бъде тежка, защото свикнахме да живеем при много ниска инфлация или дори дефлация. Това 
заяви в ефира на NOVANEWS финансистът и бивш социален министър Иван Нейков. 
По думите му, инфлацията ще стигне около 4%, но тенденцията е, че догодина нарастването ще продължи със забавени 
темпове. "Хората трябва да намерят начини за защита срещу инфлацията, доколкото им позволяват възможностите", 
посочи Нейков.  
По темата със социалното подпомагане Нейков е на мнение, че е необходима система, която да показва всички помощи, 
които човек е получил. "Това ще позволи да концентрираме помощта където има нужда. В служебното правителство 
битува усещането, че искат да дойде редовно, за да му предадат "горещ картоф". Те трябваше да вземат решения, без да 
имат инструментите. Каквото могат, правят", коментира Нейков. 

https://nova.bg/news/view/2021/11/03/345085/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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Финансистът прогнозира, че поне с още 20 000 души ще нарасне безработицата до началото на сезонната заетост. "Ръстът 
на пандемията води до затваряне на работни места. Фактор е и сезонната заетост, това допълнително нагнетява 
обстановката. Тенденцията е на постепенно увеличаване на броя на безработните", обясни той. 
Според него, работейки в сивата икономиката, хората не се осигуряват и съответно не могат да получат обезщетения за 
безработица, тъй като няма как да се регистрират на борсата.  
 
√ "Зелените сертификати" свиха драстично оборотите на заведенията  
42,2 на сто от заведенията са със 100% ваксиниран или почти изцяло ваксиниран персонал. Това показват данни от 
национално проучване, проведено от Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в 
България. Служителите на 13,8 на сто от заведенията са ваксинирани на 80%, на 13,5 на сто от обектите - на 50%, а на 30,5 
на сто - под 30%.  
На въпрос "Колко време още може да издържите, ако условията за работа не се променят?" 33,9 на сто от анкетираните 
заявяват, че не биха могли да издържат повече от месец при сегашните условия на работа, наложените рестрикции и 
намалените обороти. 24,5 на сто могат да оцелеят в продължение на два месеца, 22,7 на сто казват, че ще затворят до две 
седмици, а 12,6 на сто вече са затворили бизнеса си, като част от тях са го направили завинаги. 
43,8 на сто от собствениците обявяват, че са регистрирали спад над 80 на сто на оборота си след въвеждането на "зелените 
сертификати". 33 на сто съобщават за намаление на приходите между 50 и 80 на сто, а 19,5 на сто - понижение до 50 на 
сто.  
На отворен въпрос какво трябва да се предприеме при създалата се ситуация, преобладават мненията за протести, 
безплатни тестове, "зелен сертификат" за държавната администрация, локдаун за всички с компенсации и др.  
Водени от резултатите от проучването, Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България 
настояват служебното правителство да спре "геноцида над сектора, да предприеме адекватни мерки за борба с COVID-19 
и да осигури подкрепа за най-засегнатите от действията му бизнеси". 
 
√ Пускането на "Северен поток 2" може да бъде за май догодина  
Процесът на получаване на разрешение от германския регулатор за експлоатация на газопровода "Северен поток 2" може 
да се проточи до 8 май. Толкова време имат право да използват властите на Германия и ЕС, за да разгледат този въпрос в 
съответствие с правните норми, пише Bloomberg, цитиран от ТАСС.  
Процесът на сертифициране обаче, наред с други неща зависи от енергийната ситуация в Европа и може да се влоши, 
посочва агенцията. През есента спот цените на газа в Европа се повишиха значително на фона на повишеното търсене в 
Азия и ниското ниво на запълване на газохранилищата в страните от континента. В същото време доставките на енергия 
по "Северен поток 2" могат да започнат на следващия ден след получаване на лиценза, подчертава Bloomberg. 
Изпълняващият длъжността германски канцлер Ангела Меркел подкрепи проекта, въпреки съпротивата на САЩ и някои 
страни от ЕС, както и Украйна. Потенциалният бъдещ канцлер Олаф Шолц е малко вероятно да промени позицията на 
правителството по този въпрос, предполага агенцията. 
Федералната мрежова агенция на Германия трябва да вземе предварително решение за сертифициране до 8 януари, след 
което то ще бъде представено за двумесечен преглед на Европейската комисия, чиято присъда няма да бъде обвързваща, 
но този орган на ЕС може да забави процеса за още два месеца, до 8 май. Едва след това германският регулатор ще може 
да издаде лиценз. 
Строителството на "Северен поток 2" беше напълно завършено на 10 септември. За да започне изпомпване на газ, от 
оператора на проекта се изискваше да представи сертификати за съответствие с техническите стандарти на Минния орган 
на Стралзунд. Изисква се и регистрация като независим транспортен оператор - Федералната мрежова агенция на 
Германия трябва да публикува проект за решение до 8 януари 2022 г. Тази агенция не може да забрани търговското 
изпомпване на газ, но ако то започне преди получаване на регистрацията, операторът ще бъде глобен. Тази регистрация е 
необходима за съответствие с Директивата на ЕС за газа. 
Руската страна многократно е подчертавала, че "Северен поток 2" е изключително комерсиален проект и се изпълнява 
съвместно с европейски партньори. На 13 октомври президентът Владимир Путин по време на пленарната сесия на Руската 
енергийна седмица нарече политически мотивирани изявленията за използването на енергия от Москва като оръжие. Той 
посочи, че "дори през най-трудните периоди на Студената война Руската федерация редовно, непрекъснато, изпълнявайки 
изцяло договорните си задължения, доставяше газ за Европа". Предвидено е газопроводът да бъде пуснат в експлоатация 
до края на тази година. 
 
√ Дали ЕЦБ ще вдигне лихвите през 2022 г.?  
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард затвърди позицията си срещу пазарните очаквания за 
повишение на лихвите през 2022 г., предаде Блъмбърг. 
„В нашите насоки за лихвените проценти в бъдеще ясно формулирахме трите условия, които трябва да бъдат изпълнени, 
преди да лихвите да започнат да се повишават“, заяви Лагард в сряда по време на събитие в Лисабон. „Въпреки настоящия 
ръст на инфлацията, перспективите в средносрочен план остават умерени. Малко вероятно е тези условия да бъдат 
покрити догодина“, каза тя. 
Коментарите на Лагард идват, след като по време на  редовното заседание на ЕЦБ през миналата седмица тя не успя да 
парира пазарните очаквания за вдигане на лихвите, въпреки че това не отговаря на насоките на централната банка. Тя 
обаче се сдържа да каже, че пазарите просто грешат, съгласявайки се с оценката на Управителния съвет, че това можеше 
до доведе до ненужна ответна реакция. 

https://tass.ru/ekonomika/12833123
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Паричните пазари залагат на повишение на лихвите на ЕЦБ до декември 2022 г. 
Движенията на пазара в последно време са мотивирани от нарастващата инфлация по света и несигурността около цените. 
Инфлацията в еврозоната достигна 13-годишен връх от 4,1% през октомври, надминавайки прогнозите на икономистите. 
Миналата седмица от ЕЦБ заявиха, че макар настоящия период на ускорена инфлация да продължи по-дълго от 
първоначално прогнозираното, ценовият натиск ще отслабне, след като глобалните вериги на доставки се възстановят и 
другите специфични фактори отшумят. 
ЕЦБ се подготвя за ключови решения по време на срещата си през декември, когато ще бъдат представени новите 
икономически прогнози. Много анализатори смятат, че централната банка ще увеличи размера на стандартната си 
програма за покупка на облигации, след като „Пандемичната програма за извънредни покупки“ (PEPP) за 1,85 тлрн. евро 
изтече през март. 
„Що се отнася до калибрирането на покупките на облигации в свят след пандемията, ние ще обявим нашите намерения 
през декември“, каза Лагард. „Дори и след очаквания край на извънредната ситуация, предизвикана от пандемията, все 
още ще бъде важно паричната политика, включително подходящото калибриране на покупките на активи, да подкрепя 
възстановяването и устойчивото възвръщане на инфлацията до нашата цел от 2%.”, добави тя. 
 
√ Борсите в Европа отново не намериха ясна посока  
Водещите европейски фондови борси търсеха посока в ранната търговия в сряда, след като от една страна бяха подкрепени 
от добрите корпоративни отчети и възстановяването на цените на металите, но от друга срещнаха пречка в лицето на 
загубите на компаниите от петролния сектор, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 остана на практика без промяна при ниво от 4795,54 пункта. Немският показател 
DAX отчете спад от 7,84 пункта, или 0,05%, до 15 946,61 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи 
с 19,14 пункта, или 0,26%, до 7 255,67 пункта. Френският измерител CAC 40 се задържа при ниво от 6 926,66 пункта. 
„Надеждата за подновено ускоряване на растежа, спад на реалната доходност на облигациите и подкрепящ сезон на 
печалбите в Европа продължават да дават сила на акциите“, каза Мила Савова от Bank of America. Тя обаче предупреди, 
че възстановяването може да се окаже краткотрайно, тъй като големите централни банки обмислят свиване на стимулите, 
въведени заради пандемията. 
STOXX 600 започна ноември с няколко последователни рекорда, след като инвеститорите пренебрегваха опасенията за 
нарастващата инфлация, предизвикани от проблемите с веригата на доставки и недостига на работна ръка, тъй като 
сезонът на отчетите се оказа по-добър от очакваното. 
Очаква се печалбите на компаниите от STOXX 600 да са нараснали с 57,2% на годишна база през третото тримесечие до 
102,3 млрд. евро, сочат данни на Refinitiv IBES. Прогнозата от предходната седмица бе за растеж от 52%. 
Индексът на петролните и газовите компании SXEP се понижи с 2,48%, след като петролът поевтиня на фона на ръста на 
запасите в САЩ и натиска върху ОПЕК за увеличаване на добива. Възстановяване на цените на медта обаче подкрепи 
индекса SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании, който напредна с 1,40% 
Акциите на Vestas поевтиняха с 13,92%, след като най-големият производител на вятърни турбини в света отчете по-слаба 
от очакваното оперативна печалба за третото тримесечие и понижи прогнозата си за цялата година. 
Цената на книжата на Lufthansa скочи с 6,03%, след като германската авиокомпания се завърна на печалба за първи път от 
началото на кризата с коронавируса, подкрепена от разхлабването на ограничителните мерки за пътуванията. Компанията 
отчете коригирана печалба преди данъците и лихвите от 17 млн. евро за третото тримесечие, докато анализаторите 
очакваха загуба от 160 млн. евро. 
Акциите на германската софтуерна фирма TeamViewer поскъпнаха с 14,26%, след като тя потвърди предварителните си 
резултати за третото тримесечие и прогнозата за цялата година. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения във вторник, след като добрите корпоративни 
отчети вдъхнаха увереност на инвеститорите за рали в края на годината, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши със 138,79 пункта, или 0,39%, до рекордните 36 052,63 пункта. Това е първият 
случай, в който бенчмарка завършва сесия над прага от 36 хил. пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 
отчете ръст от 16,98 пункта, или 0,37%, до 4 630,65 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна 
с 53,69 пункта, или 0,34%, до 15 649,6 пункта. Сесията във вторник бе третата поредна, в която и трите индекса завършват 
търговията при рекордни нива. 
„Този сезон на отчетите се оказва много по-силен от очакваното“, коментира Джим Полсен от Leuthold Group. 
„Докато много компании предупреждават за проблеми с доставките, повечето имаха възможността да повишават цените 
и да запазят силните маржове на печалба, възползвайки се от голямото търсене. Страховете от ерозия на маржовете просто 
не се реализираха“, добави той. 
Акциите на Pfizer поскъпнаха с 4,15%, след като финансовия отчет на фармацевтичния гигант надмина очакванията и той 
повиши прогнозата си за приходи през 2021 г. Компанията отчете коригирана печалба от 7,7 млрд. долара за третото 
тримесечие, което е ръст от 133% в сравнение със същия период на предходната година. Приходите ѝ са скочили със 134% 
на годишна база до 24,1 млрд. долара. 
Цената на книжата на Under Armour скочи с 16,47%, след като компанията за спортни стоки повиши годишната си прогноза 
на фона на подобряване на имиджа на бранда под управлението на изпълнителния директор Патрик Фриск. 
По-добрите от очакваното корпоративни резултати подкрепиха американските борсови индекси и им позволиха да 
завършат октомври при рекордни стойности, като S&P 500 и Nasdaq регистрираха най-доброто си месечно представяне от 
ноември 2020 г. 
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След приключването на сесията във вторник, 83% от компаниите от S&P 500, представили финансовите си отчети за третото 
тримесечие, са надминали прогнозите на анализаторите, сочат данни на FactSet 
Акциите на Tesla се понижиха с 3,03%, след като главният изпълнителен директор на компанията Илон Мъск заяви, че тя 
все още не е подписала договор за доставка на електрически превозни средства с фирмата за наем на автомобили Hertz, 
която в края на миналия месец обяви, че е поръчала 100 хил. бройки. 
През ноември S&P 500 напредва средно с 1,1%, а през декември – с 2,3%, сочат данни на Bank of America за периода от 
1936 г. до днес. Последният месец на годината е зелен за борсите в 79% от случаите. 
Фокусът на инвеститорите е върху двудневната среща на Федералния резерв, която приключва днес. Очакванията са Фед 
да обяви след края на двудневната си среща в сряда, че ще започне да свива програмата си за месечни покупки на 
облигации за 120 млрд. долара и че ще я прекрати напълно в средата на следващата година. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните  борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в сряда, докато 
вниманието на инвеститорите е насочено към заседанието на Федералния резерв САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 7,09 пункта, или 0,2%, до 3 498,54 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 1,33 пункта, или 0,06%, до 2 393,60 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се понижи със 74,92 пункта, или 0,3%, до 25 024,75 пункта. 
На пазарите се отрази по-силният от очакваното ръст на активността в сектора на услугите в Китай. Частно проучване на 
агенциите Caixin и Markit показа, че индексът PMI, измерващ активността в сектора на услугите, се е повишил до 53,8 пункта 
през октомври спрямо 53,4 пункта през септември. Това е най-високото ниво на индекса от юли 2021 г. и е над очакваните 
50,7 пункта. Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 37,78 пункта, или 1,25%, до 2 975,71 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 68,4 пункта, или 0,93„% до 7 392,7 пункта. 
Пазарите в Япония останаха затворени po случай Деня на културата. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX ръст от  
1,49 пункта, или 0,25%, до 591,71 пункта. BGBX40 се повиши с 0,75 пункта, или 0,55%, до 136,47 пункта. BGTR30 напредна 
3,89 пункта, или 0,59%, до 660,10 пункта. BGREIT се повиши с 0,33 пункта, или 0,20%, до 163,39 пункта. 
 
√ Ердоган обяви война на спекулата с цените  
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви война на спекулата с цените на основните стоки в супермаркетите на 
фона на годишна инфлация, доближаваща 20 на сто през последните месеци. 
"Ще пресечем прекомерното нарастване на цените на рафтовете, щандовете и етикетите", обеща неотдавна президентът, 
като изрази очакване, че инфлацията ще бъде овладяна в най-кратък срок. 
Неговата прогноза обаче изглежда засега не се потвърждава от официалната статистика. Според данните на Турския 
статистически институт за октомври отчетената годишна инфлация е от 19,89% в сравнение с 19,58% през септември и 
11,89% през октомври 2020 г. А най-голям е скокът на цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки, главно 
перо в разходите на турските домакинства. Увеличението там е от 27,41% през октомври на годишна база, пише БТА. 
Заканата на президента бе последвана от проверки на търговското министерството по отношение на няколко големи 
вериги супермаркети, за да се установи дали те не завишават изкуствено цените на основни стоки като яйца, макаронени 
изделия, ориз, мляко, плодове. Проверките са предприети спрямо петте търговски вериги, които имат най-голям дял в 
магазинната мрежа на страната в отговор на постъпили жалби и оплаквания на гражданите, уточни министерството. 
Ведомството се закани, че ще продължи борбата с "онези, които действайки против правилата за свободна конкуренция и 
пазарните условия, причиняват вреди на потребителите". 
В края на октомври Комисията за защита на конкуренцията наложи глоби в общ размер на 2,671 млрд. турски лири на пет 
вериги супермаркети и един доставчик на хранителни продукти на основание, че са прилагали нелоялна конкуренция. 
Някои от веригите обявиха, че ще обжалват решението, заявявайки, че е несправедливо те да бъдат държани отговорни 
за поскъпването на живота и че това не служи за развитието на инвестиционната среда и свободния пазар в Турция. 
"Не се подигравайте с ума на народа. Супермаркетите ли повишават цените?", коментира обвиненията на президента 
Ердоган Мурат Юлкер, собственик на веригата супермаркети Шок. 
От BIM, друга от глобените вериги, обърнаха внимание, че Комисията за защита на конкуренцията трябва да има 
"безпристрастна и регулаторна роля, независима от политическите инструктажи", а наложените глоби "ще хвърлят сянка 
върху международната репутация на тази комисия". 
Наред със заканата да подеме битка срещу петте основни вериги, турският президент разпореди също да бъдат изградени 
хиляда нови супермаркета, управлявани от земеделските кооперативи, които да съдействат за овладяването на скока на 
цените на основните стоки. Президентът обясни, че идеята е по този начин до турските потребители да достигнат евтини 
и качествени стоки и да се балансира пазарът. 
На първия етап се планира броят на съществуващите супермаркети на кооперативите за земеделско кредитиране да бъде 
увеличен с още хиляда, поясни Ердоган пред репортери след посещение на такъв магазин в Истанбул. Понастоящем 
кооперативите за земеделско кредитиране в страната оперират около 500 магазина за хранителни стоки, нищожен дял от 
пазара в сравнение с главните вериги. 
Депутатът от опозиционната "Добра партия" Юмит Дикабайър контрира президента, като заяви, че дори в супермаркетите 
на земеделските кооперативи цените са премерени "не според стоките, а според заплатата на президента". Той изтъкна 
необходимостта за спешно увеличаване на минималните заплати и пенсии в страната. Експеримент на депутата, който в 
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продължение на 15 дни пазарувал от същия магазин, където президентът намери цените за умерени, показва, че сметката 
за пазар само на основни хранителни продукти и съвсем малко препарати за дома възлиза на 777 турски лири /близо 70 
евро/. 
Mеждувременно милиони турски работници и пенсионери очакват да научат какво ще бъде увеличението на минималната 
работна заплата в страната догодина. Според изчисления, представени от турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк, може 
да се очаква минималната работна заплата да нарасне с 20-22 процента при прогнозна инфлация от 16,40 процента в края 
на настоящата година. Това означава, че нетната минимална работна заплата в Турция ще бъде в размер между 3390 
турски лири /302 евро/ и 3447 турски лири /306 евро/. Поради относително ниското участие на жените в трудовата сила в 
страната, много семейства ще разчитат на тази сума, за да се изхранват всичките им членове за цял месец. 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган пък от догодина се предвижда да взима месечно възнаграждение от 100 хиляди 
турски лири /8913 евро/, според предложение, внесено от него самия в бюджета за 2022 г., който предстои да бъде 
гласуван от парламента.  
 
√ Талибаните забраняват чуждестранните валути в Афганистан  
Талибаните обявиха пълна забрана на употребата на чуждестранни валути в Афганистан, ход, който ще причини още 
смущения в икономиката, изтласкана до ръба на колапса поради рязкото изтегляне на международната подкрепа след 
превземането на страната от групировката, предаде „Ал Джазира“. 
Обявлението дойде часове след координираната атака над най-голямата военна болница в столицата Кабул, организирана 
от „Ислямска държава“, при която загинаха десетки. 
„Ислямското емирство инструктира всички граждани, собственици на магазини, бизнесмени, търговци и широката 
общественост да… извършват всички трансакции в афгани и стриктно да се въздържат от използване на чуждестранна 
валута“, се казва в изявление на талибаните, публикувано онлайн от техния говорител Забихула Муджахид. Всеки 
нарушител ще бъде „изправен пред съдебни действия“. 
Използването на щатски долари е широко разпространено на пазарите в Афганистан, докато граничните райони използват 
валутата на съседни страни като Пакистан за търговия. 
Правителството на талибаните настоява за освобождаването на милиарди долари резерви на централната банка, тъй като 
засегнатата от суша нация е изправена пред парична криза, масов глад и нова миграционна криза. 
Предишното подкрепяно от Запада правителство на страната е оставило милиарди долари активи в чужбина във 
Федералния резерв на САЩ и други централни банки в Европа. 
След като талибаните превзеха Афганистан през август обаче, САЩ, както и Световната банка и Международният валутен 
фонд, решиха да блокират достъпа до над 9.5 млрд. долара активи и заеми. 
От Световната продоволствена програма на ООН заявиха, че около 22.8 млн. души или по-голямата част от 39-милионното 
население на Афганистан са изправени пред остра хранителна несигурност в сравнение с отчетените 14 млн. в риск само 
преди два месеца. 
 
√ Проблемите с веригите на доставки ще тласнат още нагоре потребителските цени 
Разрешаването на проблемите с глобалните вериги на доставки, които доведоха до недостиг на някои стоки, ще отнеме 
доста дълго време и ще тласне нагоре вече завишените потребителски цени. Това заяви пред Си Ен Би Си Тим Хъксли, 
gлавен изпълнителен директор на базираната в Хонконг компания за контейнерните превози Mandarin Shipping. 
Световната търговия се възстанови значително от спада, причинен от пандемията от COVID-19 през миналата година, но 
това донесе непредвидени проблеми - недостиг на контейнери за превоз, недостатъчен складова капацитет и 
задръствания на пристанищата и липса на шофьори на камиони за транспорт на стоки. 
„Уреждането на тези проблеми ще отнеме доста време. Всеки сектор, който е замесен в тази конкретна комбинация от 
събития от типа „черен лебед“, трябва да адресира проблема“, коментира Хъксли. 
По думите му са нужни повече инвестиции в инфраструктура, и по-специално в пристанища, пътища и мостове. Тяхното 
реализиране обаче може да отнеме години. 
„Всички тези проблеми вече са тук и те ще продължат известно време. Страхувам се, че това ще доведе до по-високи 
разходи за потребителите в бъдеще и наистина до недостиг на някои стоки“, добави той. 
Проблемите с глобалните вериги на доставки застрашиха предлагането на широка гама стоки, включително храни и 
напитки, потребителска електроника и коледни украси. Тези ограничения допринесоха и за по-високата инфлация, като 
някои икономисти предупреждават, че нейният ефект ще бъде по-дълг от очакваното. 
Международният валутен фонд заяви миналия месец, че до голяма степен се съгласява с оценките, че сегашните 
увеличения на цените в крайна сметка ще се облекчат, но отбеляза, че има „висока несигурност“ около тези прогнози 
поради инфлационни рискове в развитите страни, включително САЩ и Обединеното кралство. 
Фондът заяви, че централните банки трябва да бъдат готови да затегнат политиката си, в случай че инфлацията излезе 
извън контрол. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на новината за подновяването на ядрените преговори с Иран 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, след като Иран и световните сили се договориха да 
възобновят ядрените преговори този месец – решение, което може да доведе до премахване на санкциите на САЩ срещу 
иранския петрол, увеличавайки глобалните доставки. 
Към 8:30 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,40 долара, или 0,49%, до 81,59 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,64 долара, или 0,79 %, до 80,22 долара за барел. В сряда и двата 
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бенчмарка записаха най-големите си спадове в процентно изражение от началото на август, като Брентът завърши сесията 
при най-ниското си ниво от 7 октомври, а WTI – от 13 октомври. 
За вчерашните загуби допринесоха данните на Администрацията за енергийна информация, според които запасите от 
суров петрол на САЩ са нараснали с 3,3 млн. барела през седмицата до 29 октомври, достигайки 434,1 млн. барела. 
Анализаторите очакваха ръст от 2,2 млн. барела. 
Днес пазарът отново е на червено, след като Иран и шестте световни сили - 5-те постоянни членки на ООН и Германия, 
постигнаха споразумение на 25 ноември да подновят преговорите за спасяване на иранската ядрена сделка от 2015 г., след 
като през юни те бяха замразени. 
Новината идва и преди днешната среща на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело 
с Русия, известни като ОПЕК+. Очакванията са групата да потвърди настоящите си планове за увеличение на добива, 
въпреки призивите за повече доставки. 
„По-голямата част от членовете на ОПЕК+ не могат да повишат производството над настоящите нива. В същото време 
Саудитска Арабия подчертава необходимостта от повишено внимание по отношение на растежа на търсенето предвид 
нарастващия брой на случаите на заразени COVID-19“, отбелязват в бележка от американската банка Citi. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Докъде стигнаха реформите в правосъдието. Гост: Новият правосъден министър Иван Демерджиев 
- За ефективността на ваксините и очакваните нови възможности за предпазване от коронавируса. Гост: Проф. Илко 

Гетов, представител на България в Европейската агенция по лекарствата 
- ВМА търси доброволци - студенти по медицина и специализанти за работа в ковид отделенията 
- Защо ръчното броене на разписките ще обезсмисли машинното гласуване. Гост: Калин Славов от „Прозрачност без 

граници" 
- Персоналът на близо половината заведения в страната вече работи със зелени сертификати. Гост: Павлин Павлов, 

зам.-председател на Асоиацията на заведенията 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Кандидатпрезидентската двойка Лозан Панов и Мария Касимова-Моасе за пътя към „Дондуков" 2. 
- На финалната права преди третите по ред за годината парламентарни избори - съпредседателят на „Изправи се 

БГ! Ние идваме!" Гост: Мая Манолова 
- Учениците се връщат в класните стаи, но след тестване два пъти в седмицата. Кой и как ще взима пробите за COVID-

19? Изпращайте въпросите си към министъра на образованието акад. Николай Денков на zdravei_bulgaria@ntv.bg 
или във Facebook страницата на предаването 

 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Държавата дава по 6135 евро за нова кола на ток 
в. Труд - Кирчо канадеца продава партията 
в. Телеграф - Възрастни в болница, обират им домовете 
в. Монитор - Лъжат сезонните работници с надницата и времето за труд масово заминават на гурбет без информация къде 
и за кого ще бачкат  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Коледата дойде по-рано - вериги наеха още складове, удвояват поръчки, но какво ще липсва? 
в. 24 часа - Секциите в чужбина без указания заради спор за разписките 
в. Труд - Сделките с имоти чупят рекорди 
в. Труд - Връщат децата на училище от сряда с тест за COVID 
в. Телеграф - Връщат всички ученици в клас, но с тест 
в. Телеграф - С карго полет от Мексико: Течна ванилия с дрога за 40 млн. лв. долетя у нас 
в. Монитор - Мащабна акция в страната, борят купения вот 
в. Монитор - Мъчи ни вариант на Делта, маскиран като плюс 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Джузепина Дзара, посланик на Италия: Ковчезите в Бергамо накараха италианците да се ваксинират 
в. Труд - Владислав Карамфилов - Влади Въргала, пред "Труд": Вървим и се удряме все в едно и също дърво 
в. Телеграф - Климатологът проф. Георги Рачев: Идва трето сиромашко лято 
в. Монитор - Тодор Капитанов, основател на платформата Mywork.bg: Шефът няма право да ни налага глоби  
Водещи анализи  
в. 24 часа - Защо грантоедът е против биологичния пол? Заради скандала 
в. Труд - Електроенергията в лабиринта на несигурността 
в. Телеграф - Храната ни отровена с дезенфектанти 
в. Монитор - Алиса в Страната на отровните сладкиши 
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√ Предстоящи събития в страната на 4 ноември 
Троян. 

- От 11.00 ч. министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова ще открие нов мост над 
река Бели Осъм в гр. Троян и пътна връзка за Троянския манастир и с. Орешак. 

*** 
Хасково. 

- От 12.30 ч. в района на село Сладун министрите на вътрешните работи Бойко Рашков и на отбраната Георги 
Панайотов ще посетят участък от българо-турската граница. 

*** 
София. 

- От 10.00 ч. в Министерски съвет ще се проведе заседание на служебното правителство. 
- От 14.00 ч. Централната избирателна комисия ще даде брифинг.  
- От 11.00 ч. на адреса на Център за развитие на човешките ресурси ще бъде извършено публично разпределение 

на проектни предложения, подадени за оценка на качество по Програма „Еразъм+". 
- От 13.00 ч. в „София Хотел Балкан" (пл. „Света Неделя" 5) Съветът на жените в бизнеса в България организира 

конференция за жените лидери и успешните бизнес практики в условията на COVID-19. 
*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в залата на Бургаската опера световнопризнатият виолончелист Атанас Кръстев ще бъде солист на 
оркестъра на Държавна опера - Бургас с диригент Цанислав Петков. 

*** 
Враца. 

- От 19.00 ч. в камерната зала на ДКТ ще се състои постановката „Отворена брачна двойка". 
*** 
Добрич. 

- От 10.00 ч. в заседателната зала на община Добричка, Областен информационен център - Добрич ще проведе 
информационна среща за популяризиране на дейността и слугите, които предоставя. 

*** 
Монтана. 

- От 11.00 ч. пред сградата на РИОСВ ще се провед протест с искане за оставка на директора на институцията Деница 
Славкова и прекратяване на процедурите по ОВОС за пресевна инсталация за баластра и пътна връзка в землището 
на село Палилула. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 ч в Драматичния театър ще се проведе премиера на „Вишнева градина". 
*** 
Плевен. 

- От 11.00 ч, в Телекомуникационен ендоскопски център ще се състои тържествено дипломиране на възпитаниците 
на Медицински колеж - Плевен. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 ч. в къща-музей „Гео Милев" ще бъде премиерата на книгата „Синята гора" на Николай Табаков. 
- От 18.30 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески ще бъде представена книгата „Кралски лагер" на Михаил 

Свирачев с участието на рок група „Сигнатура".  

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

