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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
НОВА ТВ 
 
√ СРЕЩУ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ: Какви мерки ще предложат синдикати и работодатели 
Представители на бизнеса и властта се събират днес, за да обсъдят скока на цените 
Синдикати и работодатели ще предложат увеличение на доходите. Днес представителите на бизнеса и властта се събират 
в Министерския съвет, за да обсъдят увеличението на цените и какви мерки да бъдат взети. А в ефира на „Здравей, 
България” темата коментираха председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и 
председателят на КНСБ Пламен Димитров. 
„Говорим за увеличение на доходите през късната есен, за да се поемат ценовите увеличения. Нашите прогнози са 
инфлацията ще мине 6-7% на комолативна годишна база. Следователно трябват спешни мерки за компенсация. Първата е 
да се увеличи линията на бедност. И то не самоцелно, а такава, каквато е според изчисленията на Евростат и методиката. 
460 лв. е сметката, която трябва да бъде заложена във всички политики за социално подпомагане – енергийни помощи, 
тези, които са социално уязвими”, обясни Димитров. 
От КНСБ ще поискат увеличение на минималната заплата, която според синдикатите трябвало да расте изпреварващо през 
следващите 4 години, както и показателите, които засягат плащанията и обезщетенията, да бъдат коригирани. 
„Според нас правилните политики са за ограничаване на инфлацията. Засега тя е 5% и правилните политики са за нейното 
потискане, най-вече с компенсиране за високите цени за електроенергия, топлоенергия и газ. Нещо, което не се случва в 
достатъчни размери. Доходите може да раста с инфлацията, но това няма да предпази спестяванията от обезценка, освен 
това ще ни затрудни по пътя към Еврозоната. Що се отнася до минималната работна заплата – ние сме в челната тройка 
по съотношение минимална работната заплата към БВП на глава от населението. Тоест за това, което произвеждаме, 
имаме твърде висока минимална работна заплата. Трябва да полагаме усилия да произвеждаме повече, не механично и 
административно да вдигаме заплатата”, обясни Васил Велев. 
Според него, ако тя бъде направена такава, каквато предлагат синдикатите, и се добавят 10% клас прослужено време, 
брутната минимална работна заплата би станала 840 лв. Според него поне в 10 икономически дейности средният 
осигурителен доход е много под това число. 
„Ние се борим за по-висока средна заплата, а не за по-висока минимална заплата. Трябва да се концентрираме върху 
политики, които правят по-добър ръст в икономиката, без това да е свързано с галопираща инфлация”, добави Велев. 
„Имаме еднакво виждане както за хората, така и за бизнеса. Но когато става въпрос за бизнес и хора, мненията се разделят. 
500 000 българи работят на минимална заплата. Хората отказват да работят за минимална заплата. Да обясняваме, че тя 
ще стане много висока и хората ще се чудят какво да я правят, е малко цинично”, отвърна Димитров. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Actualno.com 
 
√ Бизнесът и синдикатите на едно мнение: Искаме от властта конкретни мерки срещу високите цени 
Синдикати и работодатели ще предложат увеличение на доходите. Днес представителите на бизнеса и властта се събират 
в Министерския съвет, за да обсъдят увеличението на цените и какви мерки да бъдат взети. На срещата ще присъстват 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и председателят на КНСБ Пламен 
Димитров. 
„Говорим за увеличение на доходите през късната есен, за да се поемат ценовите увеличения. Нашите прогнози са 
инфлацията ще мине 6-7% на комолативна годишна база. Следователно трябват спешни мерки за компенсация. Първата е 
да се увеличи линията на бедност. И то не самоцелно, а такава, каквато е според изчисленията на Евростат и методиката. 
460 лв. е сметката, която трябва да бъде заложена във всички политики за социално подпомагане – енергийни помощи, 
тези, които са социално уязвими”, обясни Димитров. 
От КНСБ ще поискат увеличение на минималната заплата, която според синдикатите трябвало да расте изпреварващо през 
следващите 4 години, както и показателите, които засягат плащанията и обезщетенията, да бъдат коригирани. 
„Според нас правилните политики са за ограничаване на инфлацията. Засега тя е 5% и правилните политики са за нейното 
потискане, най-вече с компенсиране за високите цени за електроенергия, топлоенергия и газ. Нещо, което не се случва в 
достатъчни размери. Доходите може да раста с инфлацията, но това няма да предпази спестяванията от обезценка, освен 
това ще ни затрудни по пътя към Еврозоната. Що се отнася до минималната работна заплата – ние сме в челната тройка 
по съотношение минимална работната заплата към БВП на глава от населението. Тоест за това, което произвеждаме, 
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имаме твърде висока минимална работна заплата. Трябва да полагаме усилия да произвеждаме повече, не механично и 
административно да вдигаме заплатата”, обясни Васил Велев. 
Според него, ако тя бъде направена такава, каквато предлагат синдикатите, и се добавят 10% клас прослужено време, 
брутната минимална работна заплата би станала 840 лв. Според него поне в 10 икономически дейности средният 
осигурителен доход е много под това число. 
„Ние се борим за по-висока средна заплата, а не за по-висока минимална заплата. Трябва да се концентрираме върху 
политики, които правят по-добър ръст в икономиката, без това да е свързано с галопираща инфлация”, добави Велев. 
„Имаме еднакво виждане както за хората, така и за бизнеса. Но когато става въпрос за бизнес и хора, мненията се разделят. 
500 000 българи работят на минимална заплата. Хората отказват да работят за минимална заплата. Да обясняваме, че тя 
ще стане много висока и хората ще се чудят какво да я правят, е малко цинично”, отвърна Димитров. 
 
АИКБ 
 
√ АОБР С ОТКРИТО ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЕВР ОТНОСНО УВЕЛИЧЕНИЕТО ОТ 27% НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ 
ГАЗ „САМО ЗА НЯКОИ“ ПРЕЗ НОЕМВРИ  
ДО 
ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 
  
КОПИЕ 
МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
  

ОТКРИТО ПИСМО 
  

Относно: 27% увеличение на цените на природния газ „само за някои“ през ноември 
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР, 
Във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г., че регулаторното решение за цената на природния газ 
от 01.11.2021 г. спазва законовото изискване на 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“. 
Настояваме за отмяна на регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. поради следното: 
„Булгаргаз“ ЕАД изпълнява ролята на обществен доставчик. Индустрията в България има заявени количества и сключени 
договори с „Булгаргаз“ ЕАД в качеството му на обществен доставчик. Въпреки привидното наличие на „свободен пазар“ за 
природен газ, фактическото положение на търговията в България е съвсем различно. На практика ние бяхме принудени 
посредством законови промени да излезем на т. нар. „свободен пазар“, чиято структура на функциониране е тежко 
обременена от регулация. Тази регулация засилва монополното положение на „Булгаргаз“ ЕАД и отваря възможността за 
прилагане на принципа на кръстосано субсидиране между двете групи крайни потребители – битови и бизнес. Именно 
този принцип е експлицитно забранен от Третия енергиен пакет на ЕК. Нещо повече – същият е изрично посочен в чл. 31, 
т. 6 от Закона за енергетиката, където е посочено, че: „чл. 31. При изпълнение на правомощията си за ценово регулиране 
комисията се ръководи освен от принципите по чл. 23 и 24 и от следните принципи: …6. недопускане чрез цените на 
кръстосано субсидиране: а) между отделните групи клиенти…“. 
Смятаме, че с обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и отражението в обратната 
посока върху цените за индустриалните потребители съответства именно на този забранен от ЕК принцип. 
В тази връзка настояваме категорично КЕВР да вземе внимателно решението си при утвърждаване на цените за м. ноември 
2021 г., като не допусне основание за стартиране на наказателна процедура срещу България. Смятаме, че пазарът за 
природен газ в Европа, както и стартиралите няколко разследвания за манипулации от европейски институции оказва 
допълнителни предпоставки в тази посока. Обръщаме внимание, че след като в решението на КЕВР пише, че в 10:10 часа 
е получен мейл от „Газпром“, че „Булгаргаз“ ЕАД е изпълнил поставените условията и те се съгласяват да направят 
доставката на „спестените“ количества, е редно „Булгаргаз“ ЕАД да подаде ново заявление за утвърждаване на цени. 
Всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД имат едни и същи договори и условия – и това е в подкрепа на нашите аргументи. 
Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества (в ролята на крайни снабдители) подписват едни и 
същи договори с „Булгаргаз“ ЕАД, просто защото е обществен доставчик. 
Регулаторът следва да определя една и съща цена на обществения доставчик към всички негови клиенти. Това няма да е 
в нарушение на цитирания от КЕВР чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката. 
„Булгаргаз“ ЕАД закупува природен газ от два източника: 
– „Газпром Експорт“; 
– Държавната петролна компания на Република Азербайджан – „Сокар“. 
Поради пандемията през 2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД не е доставил всички поръчани количества по договора с „Газпром 
Експорт“, когато цените бяха 3-4 пъти по-ниски. Тези количества са поръчани от името и за сметка на всички клиенти на 
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„Булгаргаз“ ЕАД в ролята му на обществен доставчик. Те са по-евтини и са „спестени“ от всички клиенти на „Булгаргаз“ 
ЕАД. Те не са „спестени“ само от топлофикациите и крайните снабдители, по-скоро са спестени от тях в по-малка част. Няма 
как в регулаторно решение по отношение на монополна доставка КЕВР да „разпредели“ тези количества само за 
топлофикациите и крайните снабдители. Точно както няма как да има регулаторно решение, че количествата от „Сокар“ 
отиват само за топлофикациите и крайните снабдители. 
КЕВР регулира монополни участници в пазарите на енергия. С регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. имаме 
предоставена непозволена държавна помощ към топлофикациите и към крайните снабдители. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
  
  

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/ 
Председател на УС на 
Асоциация на индустриалния 
капитал в България 

ДОБРИ МИТРЕВ, /П/ 
Председател на УС на 
Българска стопанска камара 

  
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,  /П/ 
Председател на УС на 
Българска търговско-промишлена 
палата 

  
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, /П/ 
Председател на УС на 
Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България 

                             
  
                                ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2021 Г. 

 
Дневник 
 
√ Работодатели настояха за отмяна на решението на регулатора за цената на природния газ от 1 ноември 
Работодателите от четири бизнес организации, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели 
(АОБР), настояха за отмяна на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което цената на 
природния газ стана малко над 93 лв. за мегаватчас през ноември. С писмо до председателя на КЕВР Иван Иванов, 
разпространено и до медиите, те искат регулаторът да отмени решението си за цените на газа от 1 ноември. 
На тази дата комисията се произнесе, че цената за топлофикациите и газоразпределителните дружества ще е 93.19 лв. за 
мегаватчас вместо 124.76 лв., както беше първоначалното предложение на "Булгаргаз". За бизнеса обаче цената остана 
119.87 лв., което е увеличение с 27%. 
Според работодателските организации свободният пазар е обременен от регулации и това засилва монопола на 
обществения доставчик "Булгаргаз" и прилагането на кръстосаното субсидиране между битовите потребители и бизнеса. 
Това е забранено от Европейската комисия, се казва в позицията на бизнес организациите. 
 
БНР 
 
√ Бизнесът: КЕВР да отмени решението си за цена на газа от 93 лв. MWh през ноември  
Бизнесът настоява за отмяната на решението на КЕВР, което определи цена на природния газ от 93,19 лв. за мегаватчас 
през ноември. 
Според работодателските организации свободният пазар е обременен от регулации и това засилва монопола на 
обществения доставчик "Булгаргаз" и прилагането на кръстосаното субсидиране между битовите потребители и бизнеса. 
Това е забранено от Европейската комисия, се казва в позиция на работодателите, изпратена до регулатора и медиите. 
Задочният диалог между двете страни тече от началото на седмицата, след като КЕВР намали цената за бита и 
топлофикационните дружества, а се оказа, че бизнесът ще плаща на свободния пазар с близо 30% повече през ноември.  
 
БНТ 
 
√ Асоциацията на работодателите също настоява за преизчисляване на цената на природния газ 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) публикува открито писмо до директора на КЕВР, с 
което настоява за отмяна на регулаторното решение за цената на природния газ от 01.11.2021 г. 
АОБР аргументира исканията си с обяснението, че "Булгаргаз" ЕАД изпълнява ролята на обществен доставчик и съответно 
индустрията в България има заявени количества и сключени договори с дружеството. Според тях въпреки привидното 
наличие на свободен пазар за природен газ, фактическото положение на търговията в България е съвсем различно. 
"На практика ние бяхме принудени посредством законови промени да излезем на т. нар. "свободен пазар", чиято 
структура на функциониране е тежко обременена от регулация. Тази регулация засилва монополното положение на 
"Булгаргаз" ЕАД и отваря възможността за прилагане на принципа на кръстосано субсидиране между двете групи 
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крайни потребители – битови и бизнес. Именно този принцип е експлицитно забранен от Третия енергиен пакет на 
ЕК", заявяват в писмото. 
Според асоциацията обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и отражението 
върху цените за индустриалните потребители съответства именно на този забранен принцип. 
"Всички клиенти на "Булгаргаз" ЕАД имат едни и същи договори и условия - и това е в подкрепа на нашите аргументи. 
Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества подписват едни и същи договори с "Булгаргаз", 
просто защото е обществен доставчик", се казва още в позицията. 
Затова асоциацията на работодателите настоява КЕВР да определи една и съща цена на обществения доставчик към всички 
негови клиенти и твърдят, че това няма да е в нарушение на Закона за енергетиката. 
Цялото писмо може да прочетете ТУК. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АОБР настояват КЕВР да отмени решението си за цената на природния газ  
От Асоциацията разпространиха исканията си в отворено писмо 
Работодателски организации настояват за отмяна на регулаторното решение на КЕВР от 01 ноември за цената на 
природния газ. От АИКБ смятат, че с обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и 
отражението в обратната посока върху цените за индустриалните потребители се прилага забранен от ЕК принцип. 
Ето и пълния текст на отвореното писмо: 
Във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г., че регулаторното решение за цената на природния 
газ от 01.11.2021 г. спазва законовото изискване на 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“. 
Настояваме за отмяна на регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. поради следното: 
„Булгаргаз“ ЕАД изпълнява ролята на обществен доставчик. Индустрията в България има заявени количества и 
сключени договори с „Булгаргаз“ ЕАД в качеството му на обществен доставчик. Въпреки привидното наличие на 
„свободен пазар“ за природен газ, фактическото положение на търговията в България е съвсем различно. На практика 
ние бяхме принудени посредством законови промени да излезем на т. нар. „свободен пазар“, чиято структура на 
функциониране е тежко обременена от регулация. Тази регулация засилва монополното положение на „Булгаргаз“ ЕАД 
и отваря възможността за прилагане на принципа на кръстосано субсидиране между двете групи крайни 
потребители – битови и бизнес. Именно този принцип е експлицитно забранен от Третия енергиен пакет на ЕК. Нещо 
повече – същият е изрично посочен в чл. 31, т. 6 от Закона за енергетиката, където е посочено, че: „чл. 31. При 
изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи освен от принципите по чл. 23 и 24 и от 
следните принципи: …6. недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране: а) между отделните групи клиенти…“. 
Смятаме, че с обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и отражението в 
обратната посока върху цените за индустриалните потребители съответства именно на този забранен от ЕК 
принцип. 
В тази връзка настояваме категорично КЕВР да вземе внимателно решението си при утвърждаване на цените за м. 
ноември 2021 г., като не допусне основание за стартиране на наказателна процедура срещу България. Смятаме, че 
пазарът за природен газ в Европа, както и стартиралите няколко разследвания за манипулации от европейски 
институции оказва допълнителни предпоставки в тази посока. Обръщаме внимание, че след като в решението на 
КЕВР пише, че в 10:10 часа е получен мейл от „Газпром“, че „Булгаргаз“ ЕАД е изпълнил поставените условията и те се 
съгласяват да направят доставката на "спестените" количества, е редно „Булгаргаз“ ЕАД да подаде ново заявление 
за утвърждаване на цени. 
Всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД имат едни и същи договори и условия - и това е в подкрепа на нашите аргументи. 
Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества (в ролята на крайни снабдители) подписват 
едни и същи договори с „Булгаргаз“ ЕАД, просто защото е обществен доставчик. 
Регулаторът следва да определя една и съща цена на обществения доставчик към всички негови клиенти. Това няма 
да е в нарушение на цитирания от КЕВР чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката. 
„Булгаргаз“ ЕАД закупува природен газ от два източника: 
- „Газпром Експорт“; 
- Държавната петролна компания на Република Азербайджан – „Сокар“. 
Поради пандемията през 2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД не е доставил всички поръчани количества по договора с „Газпром 
Експорт“, когато цените бяха 3-4 пъти по-ниски. Тези количества са поръчани от името и за сметка на всички 
клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД в ролята му на обществен доставчик. Те са по-евтини и са „спестени“ от всички клиенти 
на „Булгаргаз“ ЕАД. Те не са „спестени“ само от топлофикациите и крайните снабдители, по-скоро са спестени от 
тях в по-малка част. Няма как в регулаторно решение по отношение на монополна доставка КЕВР да „разпредели“ 
тези количества само за топлофикациите и крайните снабдители. Точно както няма как да има регулаторно 
решение, че количествата от „Сокар“ отиват само за топлофикациите и крайните снабдители. 
КЕВР регулира монополни участници в пазарите на енергия. С регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. имаме 
предоставена непозволена държавна помощ към топлофикациите и към крайните снабдители. 

https://bntnews.bg/f/news/o/1174/084967f48d13e907cf661fbd4bc6fd36.docx
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БТА 
 
√ Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява за отмяна на регулаторното решение на КЕВР 
от 1 ноември за цената на природния газ  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява за отмяна на регулаторното решение на 
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ от 1 ноември за цената на природния газ, защото "Булгаргаз" ЕАД 
изпълнява ролята на обществен доставчик. Това пише в открито писмо от АИКБ до председателя на Комисията за 
енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и медиите относно 27-процентното увеличение на цените на природния газ "само 
за някои" през ноември, както и във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 3 ноември на комисията, че 
регулаторното решение за цената на природния газ от 1 ноември спазва законовото изискване на 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". 
Припомняме, че КЕВР утвърди регулираната цена на природния газ за ноември от 93,19 лева за мегаватчас. Малко след 
това обаче представители на по-големите потребители на природен газ публикуваха съвместна декларацията, в която 
посочиха, че българската индустрия ще плаща през ноември 119,87 лева за мегаватчас, а не 93,19 лв, докато за октомври 
е била 94,54 лв. за мегаватчас. 
От АОБР уточняват, че индустрията в България има заявени количества и подписани договори с "Булгаргаз" ЕАД в 
качеството му на обществен доставчик. Въпреки привидното наличие на "свободен пазар" за природен газ, фактическото 
положение на търговията в България е съвсем различно. На практика ние бяхме принудени посредством законови 
промени да излезем на т. нар. "свободен пазар", чиято структура на функциониране е тежко обременена от регулация. 
Тази регулация засилва монополното положение на "Булгаргаз" ЕАД и отваря възможността за прилагане на принципа на 
кръстосано субсидиране между двете групи крайни потребители - битови и бизнес. Именно този принцип е експлицитно 
забранен от Третия енергиен пакет на ЕК, пише още в откритото писмо. 
От АОБР смятат, че с обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и отражението в 
обратната посока върху цените за индустриалните потребители съответства именно на този забранен от ЕК принцип. 
В тази връзка от асоциацията настояват КЕВР да вземе внимателно решението си при утвърждаване на цените за ноември, 
като не допусне основание за започване на наказателна процедура срещу България. 
"Смятаме, че пазарът за природен газ в Европа, както и започналите няколко разследвания за манипулации от европейски 
институции оказва допълнителни предпоставки в тази посока. Обръщаме внимание, че след като в решението на КЕВР 
пише, че в 10:10 часа е получен мейл от "Газпром", че "Булгаргаз" ЕАД е изпълнил поставените условията и те се съгласяват 
да направят доставката на "спестените" количества, е редно "Булгаргаз" ЕАД да подаде ново заявление за утвърждаване 
на цени", пише още в декларацията. 
От АОБР допълват, че всички клиенти на "Булгаргаз" ЕАД имат едни и същи договори и условия, което е в подкрепа на 
нашите аргументи. Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества (в ролята на крайни снабдители) 
подписват едни и същи договори с "Булгаргаз" ЕАД, просто защото е обществен доставчик, добавят оттам. 
Регулаторът трябва да определя една и съща цена на обществения доставчик към всички негови клиенти. Това няма да е 
в нарушение на цитирания от КЕВР чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, изтъкват от АОБР. 
В откритото писмо се обяснява още, че поради пандемията през 2020 г. "Булгаргаз" ЕАД не е доставил всички поръчани 
количества по договора с "Газпром Експорт", когато цените бяха 3-4 пъти по-ниски. Тези количества са поръчани от името 
и за сметка на всички клиенти на "Булгаргаз" ЕАД в ролята му на обществен доставчик. Те са по-евтини и са "спестени" от 
всички клиенти на "Булгаргаз" ЕАД. Те не са "спестени" само от топлофикациите и крайните снабдители, по-скоро са 
спестени от тях в по-малка част. Няма как в регулаторно решение по отношение на монополна доставка КЕВР да 
"разпредели" тези количества само за топлофикациите и крайните снабдители. Точно както няма как да има регулаторно 
решение, че количествата от "Сокар" отиват само за топлофикациите и крайните снабдители. 
Според Асоциация на индустриалния капитал в България КЕВР регулира монополни участници в пазарите на енергия. С 
регулаторното решение на КЕВР от 1 ноември имаме предоставена непозволена държавна помощ към топлофикациите и 
към крайните снабдители, се посочва още в откритото писмо. 
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√ АОБР настояват КЕВР да отмени решението си за цената на газа 
От Асоциацията разпространиха исканията си в отворено писмо  
Рaбoтoдaтeлcки oргaнизaции нacтoявaт зa oтмянa нa рeгулaтoрнoтo рeшeниe нa КEВР oт 01 нoeмври зa цeнaтa нa 
прирoдния гaз. Oт AОБР cмятaт, чe c oбявeнитe прeдвaритeлни нaмeрeния зa кoрeкция в цeнитe нa рeгулирaния пaзaр и 
oтрaжeниeтo в oбрaтнaтa пocoкa върху цeнитe зa индуcтриaлнитe пoтрeбитeли ce прилaгa зaбрaнeн oт EК принцип. 
Eтo и пълния тeкcт нa oтвoрeнoтo пиcмo: 
Във връзкa cъc cъoбщeниeтo нa КEВР дo мeдиитe oт 03.11.2021 г., чe рeгулaтoрнoтo рeшeниe зa цeнaтa нa прирoдния гaз 
oт 01.11.2021 г. cпaзвa зaкoнoвoтo изиcквaнe нa чл. 30, aл. 1, т. 7 oт Зaкoнa зa eнeргeтикaтa (изм. - ДВ, бр. 79 oт 2019 г., в 
cилa oт 01.01.2020 г., дoп. - ДВ, бр. 38 oт 2020 г., в cилa oт 24.04.2020 г.) „нa рeгулирaнe oт Кoмиcиятa пoдлeжaт цeнитe, пo 
кoитo oбщecтвeният дocтaвчик прoдaвa прирoдeн гaз нa крaйнитe cнaбдитeли нa прирoдeн гaз и нa лицe, нa кoeтo e 
издaдeнa лицeнзия зa прoизвoдcтвo и прeнoc нa тoплиннa eнeргия. Цeнитe ce утвърждaвaт eжeмeceчнo и ce прилaгaт oт 
първo чиcлo нa мeceцa, зa кoйтo ca утвърдeни“. 
Нacтoявaмe зa oтмянa нa рeгулaтoрнoтo рeшeниe нa КEВР oт 01.11.2021 г. пoрaди cлeднoтo: 
„Булгaргaз“ EAД изпълнявa рoлятa нa oбщecтвeн дocтaвчик. Индуcтриятa в Бългaрия имa зaявeни кoличecтвa и cключeни 
дoгoвoри c „Булгaргaз“ EAД в кaчecтвoтo му нa oбщecтвeн дocтaвчик. Въпрeки привиднoтo нaличиe нa „cвoбoдeн пaзaр“ зa 
прирoдeн гaз, фaктичecкoтo пoлoжeниe нa търгoвиятa в Бългaрия e cъвceм рaзличнo. Нa прaктикa ниe бяхмe принудeни 
пocрeдcтвoм зaкoнoви прoмeни дa излeзeм нa т. нaр. „cвoбoдeн пaзaр“, чиятo cтруктурa нa функциoнирaнe e тeжкo 
oбрeмeнeнa oт рeгулaция. Тaзи рeгулaция зacилвa мoнoпoлнoтo пoлoжeниe нa „Булгaргaз“ EAД и oтвaря възмoжнocттa зa 
прилaгaнe нa принципa нa кръcтocaнo cубcидирaнe мeжду двeтe групи крaйни пoтрeбитeли – битoви и бизнec. Имeннo 
тoзи принцип e eкcплицитнo зaбрaнeн oт Трeтия eнeргиeн пaкeт нa EК. Нeщo пoвeчe – cъщият e изричнo пocoчeн в чл. 31, 
т. 6 oт Зaкoнa зa eнeргeтикaтa, къдeтo e пocoчeнo, чe: „чл. 31. При изпълнeниe нa прaвoмoщиятa cи зa цeнoвo рeгулирaнe 
кoмиcиятa ce ръкoвoди ocвeн oт принципитe пo чл. 23 и 24 и oт cлeднитe принципи: …6. нeдoпуcкaнe чрeз цeнитe нa 
кръcтocaнo cубcидирaнe: a) мeжду oтдeлнитe групи клиeнти…“. 
Cмятaмe, чe c oбявeнитe прeдвaритeлни нaмeрeния зa кoрeкция в цeнитe нa рeгулирaния пaзaр и oтрaжeниeтo в oбрaтнaтa 
пocoкa върху цeнитe зa индуcтриaлнитe пoтрeбитeли cъoтвeтcтвa имeннo нa тoзи зaбрaнeн oт EК принцип. 
В тaзи връзкa нacтoявaмe кaтeгoричнo КEВР дa взeмe внимaтeлнo рeшeниeтo cи при утвърждaвaнe нa цeнитe зa м. нoeмври 
2021 г., кaтo нe дoпуcнe ocнoвaниe зa cтaртирaнe нa нaкaзaтeлнa прoцeдурa cрeщу Бългaрия. Cмятaмe, чe пaзaрът зa 
прирoдeн гaз в Eврoпa, кaктo и cтaртирaлитe някoлкo рaзcлeдвaния зa мaнипулaции oт eврoпeйcки инcтитуции oкaзвa 
дoпълнитeлни прeдпocтaвки в тaзи пocoкa. Oбръщaмe внимaниe, чe cлeд кaтo в рeшeниeтo нa КEВР пишe, чe в 10:10 чaca 
e пoлучeн мeйл oт „Гaзпрoм“, чe „Булгaргaз“ EAД e изпълнил пocтaвeнитe уcлoвиятa и тe ce cъглacявaт дa нaпрaвят 
дocтaвкaтa нa "cпecтeнитe" кoличecтвa, e рeднo „Булгaргaз“ EAД дa пoдaдe нoвo зaявлeниe зa утвърждaвaнe нa цeни. 
Вcички клиeнти нa „Булгaргaз“ EAД имaт eдни и cъщи дoгoвoри и уcлoвия - и тoвa e в пoдкрeпa нa нaшитe aргумeнти. 
Индуcтриятa, тoплoфикaциитe и гaзoрaзпрeдeлитeлнитe дружecтвa (в рoлятa нa крaйни cнaбдитeли) пoдпиcвaт eдни и 
cъщи дoгoвoри c „Булгaргaз“ EAД, прocтo зaщoтo e oбщecтвeн дocтaвчик. 
Рeгулaтoрът cлeдвa дa oпрeдeля eднa и cъщa цeнa нa oбщecтвeния дocтaвчик към вcички нeгoви клиeнти. Тoвa нямa дa e 
в нaрушeниe нa цитирaния oт КEВР чл. 30, aл. 1, т. 7 oт Зaкoнa зa eнeргeтикaтa. 
„Булгaргaз“ EAД зaкупувa прирoдeн гaз oт двa изтoчникa: 
- „Гaзпрoм Eкcпoрт“; 
- Държaвнaтa пeтрoлнa кoмпaния нa Рeпубликa Aзeрбaйджaн – „Coкaр“. 
Пoрaди пaндeмиятa прeз 2020 г. „Булгaргaз“ EAД нe e дocтaвил вcички пoръчaни кoличecтвa пo дoгoвoрa c „Гaзпрoм 
Eкcпoрт“, кoгaтo цeнитe бяхa 3-4 пъти пo-ниcки. Тeзи кoличecтвa ca пoръчaни oт имeтo и зa cмeткa нa вcички клиeнти нa 
„Булгaргaз“ EAД в рoлятa му нa oбщecтвeн дocтaвчик. Тe ca пo-eвтини и ca „cпecтeни“ oт вcички клиeнти нa „Булгaргaз“ 
EAД. Тe нe ca „cпecтeни“ caмo oт тoплoфикaциитe и крaйнитe cнaбдитeли, пo-cкoрo ca cпecтeни oт тях в пo-мaлкa чacт. Нямa 
кaк в рeгулaтoрнo рeшeниe пo oтнoшeниe нa мoнoпoлнa дocтaвкa КEВР дa „рaзпрeдeли“ тeзи кoличecтвa caмo зa 
тoплoфикaциитe и крaйнитe cнaбдитeли. Тoчнo кaктo нямa кaк дa имa рeгулaтoрнo рeшeниe, чe кoличecтвaтa oт „Coкaр“ 
oтивaт caмo зa тoплoфикaциитe и крaйнитe cнaбдитeли. 
КEВР рeгулирa мoнoпoлни учacтници в пaзaритe нa eнeргия. C рeгулaтoрнoтo рeшeниe нa КEВР oт 01.11.2021 г. имaмe 
прeдocтaвeнa нeпoзвoлeнa държaвнa пoмoщ към тoплoфикaциитe и към крaйнитe cнaбдитeли. 
 
ВACИЛ ВEЛEВ, /П/ 
Прeдceдaтeл нa УC нa Acoциaция нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия 
 
ДOБРИ МИТРEВ, /П/ 
Прeдceдaтeл нa УC нa Бългaрcкa cтoпaнcкa кaмaрa 
 
ЦВEТAН CИМEOНOВ, /П/ 
Прeдceдaтeл нa УC нa Бългaрcкa търгoвcкo-прoмишлeнa пaлaтa 
 
КИРИЛ ДOМУCЧИEВ, /П/ 
Прeдceдaтeл нa УC нa Кoнфeдeрaция нa рaбoтoдaтeлитe и индуcтриaлцитe в Бългaрия 
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News.bg 
 
√ Работодателите искат КЕВР да отмени решението си за цената на газа за ноември 2021 г. 
Работодателите искат отмяна на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цената на природния 
газ за месец ноември 2021 г. "КЕВР регулира монополни участници в пазарите на енергия. С регулаторното решение на 
КЕВР от 01 ноември 2021 г. имаме предоставена непозволена държавна помощ към топлофикациите и към крайните 
снабдители". 
Това се казва в открито писмо на индустриалците до КЕВР за увеличението с 27% на цените на природния газ "само за 
някои" през ноември. 
Писмото им е отговор на съобщението на КЕВР до медиите от вчера, 03 ноември 2021 г., че решението за цената на 
природния газ от 01 ноември 2021 г. е законово. "Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на 
месеца, за който са утвърдени", цитират отговора на регулатора работодателските организации. 
Мотивите им за отмяна на решението на КЕВР са: 
"Булгаргаз" ЕАД изпълнява ролята на обществен доставчик. Индустрията в България има заявени количества и сключени 
договори с "Булгаргаз" ЕАД в качеството му на обществен доставчик. Въпреки привидното наличие на "свободен пазар" за 
природен газ, фактическото положение на търговията в България е съвсем различно. На практика ние бяхме принудени 
посредством законови промени да излезем на т. нар. "свободен пазар", чиято структура на функциониране е тежко 
обременена от регулация", пишат работодателите. 
Регулацията засилва монополното положение на "Булгаргаз" ЕАД и отваря възможността за прилагане на принципа на 
кръстосано субсидиране между двете групи крайни потребители - битови и бизнес, обясняват от работодателските 
организации. 
Този принцип е експлицитно забранен от Третия енергиен пакет на ЕК, категорични са те. Позовават се на чл. 31, т. 6 от 
Закона за енергетиката, където е посочено, че: "чл. 31. При изпълнение на правомощията си за ценово 
регулиране комисията се ръководи освен от принципите по чл. 23 и 24 и от следните принципи: ...6. недопускане чрез 
цените на кръстосано субсидиране: а) между отделните групи клиенти...". 
Мнението на работодателите е, че с обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и 
отражението в обратната посока върху цените за индустриалните потребители съответства именно на този забранен от ЕК 
принцип.  
В тази връзка настояваме категорично КЕВР да вземе внимателно решението си при утвърждаване на цените за ноември 
2021 г., като не допусне основание за стартиране на наказателна процедура срещу България. 
Смятаме, че пазарът за природен газ в Европа, както и стартиралите няколко разследвания за манипулации от европейски 
институции оказва допълнителни предпоставки в тази посока. Работодателите акцентират на абзац от решението на КЕВР, 
където пише, че "в 10:10 часа е получен мейл от "Газпром", че "Булгаргаз" ЕАД е изпълнил поставените условията и те се 
съгласяват да направят доставката на "спестените" количества. Затова е редно "Булгаргаз" ЕАД да подаде ново заявление 
за утвърждаване на цени". 
Всички клиенти на "Булгаргаз" ЕАД имат едни и същи договори и условия - и това е в подкрепа на нашите 
аргументи. Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества (в ролята на крайни снабдители) подписват 
едни и същи договори с "Булгаргаз" ЕАД, просто защото е обществен доставчик. 
Регулаторът следва да определя една и съща цена на обществения доставчик към всички негови клиенти. Това няма да е 
в нарушение на цитирания от КЕВР чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, категорични са индустриалците. 
Те посочват, че "Булгаргаз" ЕАД закупува природен газ от два източника - "Газпром Експорт" и Държавната петролна 
компания на Република Азербайджан - "Сокар". 
Заради пандемията през 2020 г. "Булгаргаз" ЕАД не е доставил всички поръчани количества по договора с "Газпром 
Експорт", когато цените бяха 3-4 пъти по-ниски. Тези количества са поръчани от името и за сметка на всички клиенти на 
"Булгаргаз" ЕАД в ролята му на обществен доставчик. Те са по-евтини и са "спестени" от всички клиенти на "Булгаргаз" ЕАД. 
Те не са "спестени" само от топлофикациите и крайните снабдители, по-скоро са спестени от тях в по-малка част. Няма как 
в регулаторно решение по отношение на монополна доставка КЕВР да "разпредели" тези количества само за 
топлофикациите и крайните снабдители. Точно както няма как да има регулаторно решение, че количествата от "Сокар" 
отиват само за топлофикациите и крайните снабдители. 
Писмото е подписано от Васил Велев - Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България, Добри 
Митрев - председател на УС на Българска стопанска камара, Цветан Симеонов - Председател на УС на Българска търговско-
промишлена палата и Кирил Домусчиев - председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България. 
 
24 часа 
 
√ Бизнесът настоява КЕВР да отмени решението си за цената на газа от 1 ноември  
Работодателите от четирите организации - АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП, поискаха с писмо до преседателя на КЕВР Иван Иванов 
и до медиите регулаторът да  отмени  решението си за цените на газа от 1 ноември.  
На 1 ноември комисията се произнесе, че цената за регулирания пазар - за топлофикациите и газоразпределителните 
дружества, е 93,19 лв. за мегаватчас вместо над 124,76 лв., както беше първоначалното предложение на "Булгаргаз". За 
бизнеса обаче цената остана 119,87 лв., което е увеличение с 27%. 
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Работодателите изброяват и причините, които обосновават искането им. „Булгаргаз“ ЕАД изпълнява ролята на обществен 
доставчик. Индустрията в България има заявени количества и сключени договори с „Булгаргаз“ ЕАД в качеството му на 
обществен доставчик. Въпреки привидното наличие на „свободен пазар“ за природен газ, фактическото положение на 
търговията в България е съвсем различно. На практика ние бяхме принудени посредством законови промени да излезем 
на т. нар. „свободен пазар“, чиято структура на функциониране е тежко обременена от регулация.  
Тази регулация засилва монополното положение на „Булгаргаз“ ЕАД и отваря възможността за прилагане на принципа на 
кръстосано субсидиране между двете групи крайни потребители – битови и бизнес. Именно този принцип е забранен от 
Третия енергиен пакет на ЕК. Нещо повече – същият е изрично посочен в чл. 31, т. 6 от Закона за енергетиката, където е 
посочено, че: чл. 31. При изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи освен от 
принципите по чл. 23 и 24 и от следните принципи: …6. недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране: а) между 
отделните групи клиенти…“. 
Смятаме, че с обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и отражението в обратната 
посока върху цените за индустриалните потребители съответства именно на този забранен от ЕК принцип. 
В тази връзка настояваме категорично КЕВР да вземе внимателно решението си при утвърждаване на цените за ноември 
2021 г., като не допусне основание за стартиране на наказателна процедура срещу България.  
Смятаме, че пазарът за природен газ в Европа, както и стартиралите няколко разследвания за манипулации от европейски 
институции оказва допълнителни предпоставки в тази посока. Обръщаме внимание, че след като в решението на КЕВР 
пише, че в 10,10 часа е получен мейл от „Газпром“, че „Булгаргаз“ ЕАД е изпълнил поставените условията и те се съгласяват 
да направят доставката на "спестените" количества, е редно „Булгаргаз“ ЕАД да подаде ново заявление за утвърждаване 
на цени.</p><p>Всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД имат едни и същи договори и условия - и това е в подкрепа на нашите 
аргументи. Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества (в ролята на крайни снабдители) подписват 
едни и същи договори с „Булгаргаз“ ЕАД, просто защото е обществен доставчик.</p><p>Регулаторът следва да определя 
една и съща цена на обществения доставчик към всички негови клиенти. Това няма да е в нарушение на цитирания от КЕВР 
чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката. 
„Булгаргаз“ ЕАД закупува природен газ от два източника 
 - „Газпром Експорт“; 
- Държавната петролна компания на Република Азербайджан – „Сокар“. 
Поради пандемията през 2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД не е доставил всички поръчани количества по договора с „Газпром 
Експорт“, когато цените бяха 3-4 пъти по-ниски. Тези количества са поръчани от името и за сметка на всички клиенти на 
„Булгаргаз“ ЕАД в ролята му на обществен доставчик. Те са по-евтини и са „спестени“ от всички клиенти на „Булгаргаз“ 
ЕАД. Те не са „спестени“ само от топлофикациите и крайните снабдители, по-скоро са спестени от тях в по-малка част. Няма 
как в регулаторно решение по отношение на монополна доставка КЕВР да „разпредели“ тези количества само за 
топлофикациите и крайните снабдители. Точно както няма как да има регулаторно решение, че количествата от „Сокар“ 
отиват само за топлофикациите и крайните снабдители. КЕВР регулира монополни участници в пазарите на енергия. С 
регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. имаме предоставена непозволена държавна помощ към топлофикациите 
и към крайните снабдители", се казва в позицията на работодателите. 
Тя е подписана от Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България, Добри Митрев, 
председател на УС на Българска стопанска камара, Цветан Симеонов, председател на УС на Българска търговско-
промишлена палата, Кирил Домусчиев, председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България. 
 
В. Банкеръ 
 
√ АОБР: КЕВР регулира монополни участници в пазарите на енергия 
От Асоциацията на организациите на българските работодатели, която включва работодателските организации - АИКБ, 
БСК, БТПП и КРИБ, изпратиха отворено писмо до председателя на КЕВР Иван Иванов по повод увеличението с 27% на 
цените на природния газ "само за някои" през ноември. 
Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за определяне на цените на природения газ за 1 ноември 
представлява по същество непозволена държавна помощ към топлофикациите и към крайните снабдители. Според АОБР 
това действие в нарушение на Третия енергиен пакет и може да доведе до наказателна процедура срещу страната ни. 
Публикуваме откритото писмо без редакторска намеса: 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР, 
Във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г., че регулаторното решение за цената на природния 
газ от 01.11.2021 г. спазва законовото изискване на 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“. 
Настояваме за отмяна на регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. поради следното: 
„Булгаргаз“ ЕАД изпълнява ролята на обществен доставчик. Индустрията в България има заявени количества и 
сключени договори с „Булгаргаз“ ЕАД в качеството му на обществен доставчик. Въпреки привидното наличие на 
„свободен пазар“ за природен газ, фактическото положение на търговията в България е съвсем различно. На практика 
ние бяхме принудени посредством законови промени да излезем на т. нар. „свободен пазар“, чиято структура на 
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функциониране е тежко обременена от регулация. Тази регулация засилва монополното положение на „Булгаргаз“ ЕАД 
и отваря възможността за прилагане на принципа на кръстосано субсидиране между двете групи крайни 
потребители – битови и бизнес. Именно този принцип е експлицитно забранен от Третия енергиен пакет на ЕК. Нещо 
повече – същият е изрично посочен в чл. 31, т. 6 от Закона за енергетиката, където е посочено, че: „чл. 31. При 
изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи освен от принципите по чл. 23 и 24 и от 
следните принципи: …6. недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране: а) между отделните групи клиенти…“. 
Смятаме, че с обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и отражението в 
обратната посока върху цените за индустриалните потребители съответства именно на този забранен от ЕК 
принцип. 
В тази връзка настояваме категорично КЕВР да вземе внимателно решението си при утвърждаване на цените за м. 
ноември 2021 г., като не допусне основание за стартиране на наказателна процедура срещу България. Смятаме, че 
пазарът за природен газ в Европа, както и стартиралите няколко разследвания за манипулации от европейски 
институции оказва допълнителни предпоставки в тази посока. Обръщаме внимание, че след като в решението на 
КЕВР пише, че в 10:10 часа е получен мейл от „Газпром“, че „Булгаргаз“ ЕАД е изпълнил поставените условията и те се 
съгласяват да направят доставката на "спестените" количества, е редно „Булгаргаз“ ЕАД да подаде ново заявление 
за утвърждаване на цени. 
Всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД имат едни и същи договори и условия - и това е в подкрепа на нашите аргументи. 
Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества (в ролята на крайни снабдители) подписват 
едни и същи договори с „Булгаргаз“ ЕАД, просто защото е обществен доставчик. 
Регулаторът следва да определя една и съща цена на обществения доставчик към всички негови клиенти. Това няма 
да е в нарушение на цитирания от КЕВР чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката. 
„Булгаргаз“ ЕАД закупува природен газ от два източника: 
- „Газпром Експорт“; 
- Държавната петролна компания на Република Азербайджан – „Сокар“. 
Поради пандемията през 2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД не е доставил всички поръчани количества по договора с „Газпром 
Експорт“, когато цените бяха 3-4 пъти по-ниски. Тези количества са поръчани от името и за сметка на всички 
клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД в ролята му на обществен доставчик. Те са по-евтини и са „спестени“ от всички клиенти 
на „Булгаргаз“ ЕАД. Те не са „спестени“ само от топлофикациите и крайните снабдители, по-скоро са спестени от 
тях в по-малка част. Няма как в регулаторно решение по отношение на монополна доставка КЕВР да „разпредели“ 
тези количества само за топлофикациите и крайните снабдители. Точно както няма как да има регулаторно 
решение, че количествата от „Сокар“ отиват само за топлофикациите и крайните снабдители. 
КЕВР регулира монополни участници в пазарите на енергия. С регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. имаме 
предоставена непозволена държавна помощ към топлофикациите и към крайните снабдители. 
 
Pariteni.bg 
 
√ АОБР иска КЕВР да отмени решението си за цената на газа 
Работодателски организации изпратиха открито писмо до председателя на КЕВР  
Работодателски организации настояват за отмяна на регулаторното решение на КЕВР от 01 ноември за цената на 
природния газ. Според тях 27% увеличение на цените на природния газ през ноември е "само за някои".  
От АОБР смятат, че с обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и отражението в 
обратната посока върху цените за индустриалните потребители се прилага забранен от ЕК принцип. 
Ето и пълния текст на отвореното писмo, aдресирано до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов: 
Във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г., че регулаторното решение за цената на природния 
газ от 01.11.2021 г. спазва законовото изискване на 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“. 
Настояваме за отмяна на регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. поради следното: 
„Булгаргаз“ ЕАД изпълнява ролята на обществен доставчик. Индустрията в България има заявени количества и 
сключени договори с „Булгаргаз“ ЕАД в качеството му на обществен доставчик. Въпреки привидното наличие на 
„свободен пазар“ за природен газ, фактическото положение на търговията в България е съвсем различно. На практика 
ние бяхме принудени посредством законови промени да излезем на т. нар. „свободен пазар“, чиято структура на 
функциониране е тежко обременена от регулация. Тази регулация засилва монополното положение на „Булгаргаз“ ЕАД 
и отваря възможността за прилагане на принципа на кръстосано субсидиране между двете групи крайни 
потребители – битови и бизнес. Именно този принцип е експлицитно забранен от Третия енергиен пакет на ЕК. Нещо 
повече – същият е изрично посочен в чл. 31, т. 6 от Закона за енергетиката, където е посочено, че: „чл. 31. При 
изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи освен от принципите по чл. 23 и 24 и от 
следните принципи: …6. недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране: а) между отделните групи клиенти…“.  
Смятаме, че с обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и отражението в 
обратната посока върху цените за индустриалните потребители съответства именно на този забранен от ЕК 
принцип. 
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В тази връзка настояваме категорично КЕВР да вземе внимателно решението си при утвърждаване на цените за м. 
ноември 2021 г., като не допусне основание за стартиране на наказателна процедура срещу България. Смятаме, че 
пазарът за природен газ в Европа, както и стартиралите няколко разследвания за манипулации от европейски 
институции оказва допълнителни предпоставки в тази посока. Обръщаме внимание, че след като в решението на 
КЕВР пише, че в 10:10 часа е получен мейл от „Газпром“, че „Булгаргаз“ ЕАД е изпълнил поставените условията и те се 
съгласяват да направят доставката на "спестените" количества, е редно „Булгаргаз“ ЕАД да подаде ново заявление 
за утвърждаване на цени. 
Всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД имат едни и същи договори и условия - и това е в подкрепа на нашите аргументи. 
Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества (в ролята на крайни снабдители) подписват 
едни и същи договори с „Булгаргаз“ ЕАД, просто защото е обществен доставчик. 
Регулаторът следва да определя една и съща цена на обществения доставчик към всички негови клиенти. Това няма 
да е в нарушение на цитирания от КЕВР чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката. 
„Булгаргаз“ ЕАД закупува природен газ от два източника: 
- „Газпром Експорт“; 
- Държавната петролна компания на Република Азербайджан – „Сокар“. 
Поради пандемията през 2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД не е доставил всички поръчани количества по договора с „Газпром 
Експорт“, когато цените бяха 3-4 пъти по-ниски. Тези количества са поръчани от името и за сметка на всички 
клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД в ролята му на обществен доставчик. Те са по-евтини и са „спестени“ от всички клиенти 
на „Булгаргаз“ ЕАД. Те не са „спестени“ само от топлофикациите и крайните снабдители, по-скоро са спестени от 
тях в по-малка част. Няма как в регулаторно решение по отношение на монополна доставка КЕВР да „разпредели“ 
тези количества само за топлофикациите и крайните снабдители. Точно както няма как  да има регулаторно 
решение, че количествата от „Сокар“ отиват само за топлофикациите и крайните снабдители. 
КЕВР регулира монополни участници в пазарите на енергия. С регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. имаме 
предоставена непозволена държавна помощ към топлофикациите и към крайните снабдители. 
 
Vesti.bg 
 
√ АОБР настоява КЕВР да отмени решението си за цената на природния газ 
"Настояваме за отмяна на регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021", пише в открито писмо до КЕВР 
АОБР изпрати открито писмо до председателя на КЕВР относно 27% увеличение на цените на природния газ „само за 
някои“ през ноември. 
Те настояват за отмяна на регулаторното решение на КЕВР от 01 ноември за цената на природния газ. От АИКБ смятат, че с 
обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и отражението в обратната посока върху 
цените за индустриалните потребители се прилага забранен от ЕК принцип. 
Ето и текста на писмото: 
"Във връзка със съобщението на КЕВР до медиите от 03.11.2021 г., че регулаторното решение за цената на природния 
газ от 01.11.2021 г. спазва законовото изискване на 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“. 
Настояваме за отмяна на регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. поради следното: 
„Булгаргаз“ ЕАД изпълнява ролята на обществен доставчик. Индустрията в България има заявени количества и 
сключени договори с „Булгаргаз“ ЕАД в качеството му на обществен доставчик. Въпреки привидното наличие на 
„свободен пазар“ за природен газ, фактическото положение на търговията в България е съвсем различно. На практика 
ние бяхме принудени посредством законови промени да излезем на т. нар. „свободен пазар“, чиято структура на 
функциониране е тежко обременена от регулация. Тази регулация засилва монополното положение на „Булгаргаз“ ЕАД 
и отваря възможността за прилагане на принципа на кръстосано субсидиране между двете групи крайни 
потребители – битови и бизнес. Именно този принцип е експлицитно забранен от Третия енергиен пакет на ЕК. Нещо 
повече – същият е изрично посочен в чл. 31, т. 6 от Закона за енергетиката, където е посочено, че: „чл. 31. При 
изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи освен от принципите по чл. 23 и 24 и от 
следните принципи: …6. недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране: а) между отделните групи клиенти…“.   
Смятаме, че с обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и отражението в 
обратната посока върху цените за индустриалните потребители съответства именно на този забранен от ЕК 
принцип. 
В тази връзка настояваме категорично КЕВР да вземе внимателно решението си при утвърждаване на цените за м. 
ноември 2021 г., като не допусне основание за стартиране на наказателна процедура срещу България. Смятаме, че 
пазарът за природен газ в Европа, както и стартиралите няколко разследвания за манипулации от европейски 
институции оказва допълнителни предпоставки в тази посока. Обръщаме внимание, че след като в решението на 
КЕВР пише, че в 10:10 часа е получен мейл от „Газпром“, че „Булгаргаз“ ЕАД е изпълнил поставените условията и те се 
съгласяват да направят доставката на "спестените" количества, е редно „Булгаргаз“ ЕАД да подаде ново заявление 
за утвърждаване на цени. 
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Всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД имат едни и същи договори и условия - и това е в подкрепа на нашите аргументи. 
Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества (в ролята на крайни снабдители) подписват 
едни и същи договори с „Булгаргаз“ ЕАД, просто защото е обществен доставчик.  
Регулаторът следва да определя една и съща цена на обществения доставчик към всички негови клиенти. Това няма 
да е в нарушение на цитирания от КЕВР чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката.  
„Булгаргаз“ ЕАД закупува природен газ от два източника: 
- „Газпром Експорт“; 
- Държавната петролна компания на Република Азербайджан – „Сокар“. 
Поради пандемията през 2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД не е доставил всички поръчани количества по договора с „Газпром 
Експорт“, когато цените бяха 3-4 пъти по-ниски. Тези количества са поръчани от името и за сметка на всички 
клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД в ролята му на обществен доставчик. Те са по-евтини и са „спестени“ от всички клиенти 
на „Булгаргаз“ ЕАД. Те не са „спестени“ само от топлофикациите и крайните снабдители, по-скоро са спестени от 
тях в по-малка част. Няма как в регулаторно решение по отношение на монополна доставка КЕВР да „разпредели“ 
тези количества само за топлофикациите и крайните снабдители. Точно както няма как да има регулаторно 
решение, че количествата от „Сокар“ отиват само за топлофикациите и крайните снабдители.   
КЕВР регулира монополни участници в пазарите на енергия. С регулаторното решение на КЕВР от 01.11.2021 г. имаме 
предоставена непозволена държавна помощ към топлофикациите и към крайните снабдители". 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът плаши КЕВР с евросанкции заради цената на газа 
В отворено писмо до председателя на КЕВР Иван Иванов работодателските организации обръщат внимание, че с взетото 
на 1 ноември решение за цената на природния газ регулаторът предоставя непозволена държавна помощ към 
топлофикациите и към крайните снабдители. 
Изтъква се още, че настоящата тежко обременена регулация засилва монополното положение на „Булгаргаз“ ЕАД и отваря 
възможността за прилагане на принципа на кръстосано субсидиране между двете групи крайни потребители – битови и 
бизнес. Именно този принцип е експлицитно забранен от Третия енергиен пакет на ЕК. Ако КЕВР не преразгледа решението 
си, може да има наказателна процедура срещу България, подчертава бизнесът. 
Смятаме, че пазарът за природен газ в Европа, както и стартиралите няколко разследвания за манипулации от Европейски 
институции оказва допълнителни предпоставки в тази посока. Обръщаме внимание, че след като в решението на КЕВР 
пише, че в 10:10 часа на 1 ноември е получен мейл от Газпром, че Булгаргаз е изпълнил поставените условията и те се 
съгласяват да направят доставката на „спестените“ количества, е редно Булгаргаз да подаде ново заявление за 
утвърждаване на цени, изтъкват работодателите. 
Припомняме, на базата на това писмо, без да има предложение от Булгаргаз, КЕВР намали цената на газа да битовите 
потребители. 
В писмото си работодателите припомнят, че всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД имат едни и същи договори и условия, и 
това е в подкрепа на аргументите на бизнеса. Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества (в ролята 
на крайни снабдители) подписват едни и същи договори с „Булгаргаз“ ЕАД, просто защото е обществен доставчик. 
В тази връзка се посочва, че поради пандемията през 2020 г. „Булгаргаз“ не е доставил всички поръчани количества по 
договора с „Газпром Експорт“, когато цените са били 3-4 пъти по-ниски. Тези количества са поръчани от името и за сметка 
на всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД в ролята му на обществен доставчик. Те са по-евтини и са „спестени“ от всички 
клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД. Те не са „спестени само“ от топлофикациите и крайните снабдители, по-скоро са спестени от 
тях в по-малка част. 
Няма как в регулаторно решение по отношение на монополна доставка КЕВР да „разпредели“ тези количества само за 
топлофикациите и крайните снабдители. Точно както, няма как да има регулаторно решение, че количествата от „Сокар“ 
(много по-евтиният азерски газ, б.р.) отиват само за топлофикациите и крайните снабдители, се подчертава още в писмото 
до Иван Иванов. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Правителството отпуска 24 млн. лева за лекарство срещу Covid-19  
Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за 2021 г. в размер на 24 300 000 лв. с ДДС, съобщиха от правителствената пресслужба. 
Допълнителните разходи са закупуване на 30 000 флакона от лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir), предназначен 
за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция. 
 

https://ikj.bg/novini/poevtinyava-prirodniat-gaz-za-noemvri-v-balgaria/
https://ikj.bg/novini/poevtinyava-prirodniat-gaz-za-noemvri-v-balgaria/
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√ 2020 г.: Значително намалява детската смъртност, застаряването продължава 
Застаряването е най-значимата демографска тенденция за България, а положителната е значителното намаляване на 
детската смъртност. Това показва отчетът за изпълнението на Националната демографска стратегия за 2020 година. 
Проследяват се измененията на основни параметри за състоянието на населението спрямо година по-рано. 
През 2020-а в страната са регистрирани 59 440 родени деца, което е 4% по-малко спрямо предишната година. 
Миналата година в страната са починали 301 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5 
промила при 5,6 през 2019-а и 14,4 през 2005 г. 
Средната възраст на жените при раждане на първо дете през 2020-а се увеличава с два месеца спрямо година по-рано и 
е 27 години и 5 месеца. 
Извънбрачните раждания са почти 60% от всички. За 80 на сто от извънбрачните раждания има данни за бащата, което 
означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак. 
Броят на жените във фертилна възраст е 1,452 милиона, като намалява с 13 хиляди спрямо година по-рано. 
Сключените бракове са 22 хиляди – със 7 хиляди по-малко спрямо 2019-а. 
Разводите са 9 хиляди, като отбелязват спад от близо 1900. 
Починалите са 24 700, което е ръст от 15 на сто спрямо предходната година. 
 
√ Правосъдният министър в рубриката „Властта говори! Открито“  
Седмица, след като беше назначен за служебен министър на правосъдието, Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси на 
граждани и медии в рубриката „Властта говори! Открито“ във Фейсбук страницата на Министерския съвет. 
Началото на разговора е в 8,30, обяви новият министър във видео анонс:  
„Без справедливост и върховенство на правото няма държавност. Затова темата е изключително важна. Очаквам ви“. 
Въпроси към правосъдния министър ще могат да се задават и по време на прякото излъчване. 
 
√ Адм. Ефтимов: Модернизацията на армията ни не съответства на темпото в съседните държави 
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов  призова за широк политически консенсус за проектите за модернизация 
на армията ни. Тя в момента „не съответства на темповете на въоръжаване и превъоръжаване на съседните държави“, 
каза адмирал Ефтимов в интервю за БНР. 
На фона на липсата на парламент адм. Ефтимов предупреди: 
„Не съответстваме на темповете на въоръжаване и превъоръжаване на съседните държави. Поради причина, че няма 
консенсус за ударно развитие на способностите на армията, за мащабна модернизация. И се страхувам, че в течение на 
годините ще бъде неадекватни на това, което се развива в региона. Не е добра прогноза“. 
Поради тази причина, когато през първото тримесечие на 2022 г. страната ни получи отговор на искането за нови 8 
изтребителя, трябва да има парламент, който да одобри новите финансови параметри. 
Парламент ще трябва да одобри и инвестиционния разход за 3 координатни радара, припомни Ефтимов: 
„Това, което се надявам е на един широк политически, обществен консенсус, за да вървят проектите за модернизация на 
армията“. 
Цялото интервю с началника на отбраната адмирал Ефтимов може да чуете тази сутрин в предаването „Преди всички“.  
 
√ ВАС отмени решението на ЦИК за задължително броене на разписките от машинния вот 
Репортаж на Силвия Великова в предаването ''12+3'' 
Няма да има ръчно броене на всички контролни разписки от машинния вот на 14 ноември. 
Върховният административен съд отмени решението на Централната избирателна комисия, с което беше въведено 
задължително броене във всички близо 12 000 секции. 
Според магистратите ЦИК има право да прави контролно преброяване в какъвто обем прецени, но то не може да влияе на 
изборния резултат, защото данните от разписките не са част от официалните изборни протоколи. 
"Законодателят е предвидил два подхода при отчитането на резултатите от гласуването в зависимост от това дали вотът е 
осъществен чрез бюлетини за машинно гласуване или чрез хартиени бюлетини. Машинното гласуване се отчита само чрез 
отпечатване на протокол от системата, като е поставено изискването броят на машинно гласувалите избиратели да е равен 
на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване, които трябва да са равни на броя на отпечатаните от системата 
контролни разписки“, мотивира се съдът и обръща внимание, че преброяването на контролните разписки е само 
информативно. 
Върховният административен съд има и друго решение за контролните разписки. То е във връзка с гласуването на 11 юли 
и в него магистратите са еднозначни - единственият начин за отчитане на изборния резултат е чрез отпечатване на 
протокола от системата, а контролната разписка няма характер на документ, отразяващ вота на избирателя. 
Предстои ЦИК да реши дали и къде да има контролно преброяване на разписки. Такова решение може да бъде взето и в 
самия изборен ден. 
Говорителят на Централната избирателна комисия Цветозар Томов подчерта, че решението на Върховния 
административен съд засяга само частта от решението на ЦИК за приемане на методически указания за изборите в 
страната, свързано с броенето на контролните разписки. 
Томов беше категоричен: 
„Аз съм сигурен, че независимо от различните мнения в Централната избирателна комисия по този въпрос, никой не е 
искал да има броене на разписки с цел манипулация на изборните резултати“. 
Предстои комисията да реши дали и в колко секции да има преброяване на разписките от машинния вот. 
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„Една добре структурирана представителна извадка за секциите би позволила, без да товарим всички избирателни 
комисии, да имаме достатъчно гаранции в коректността на работата на устройствата за машинно гласуване“. 
Няма срок за вземането на решение за контролно преброяване, допълни и другият говорител на Централната избирателна 
комисия - Росица Матева: 
„Ние, ако си спомняте, на 11 юли за изборите, в предизборния ден взехме решението, в самия изборен ден определихме 
чрез жребий секциите, в които да бъде извършено  това така наречено контролно преброяване“. 
От Комисията информираха още, че всички 1600 устройства за гласуване, които ЦИК купи допълнително за предстоящия 
вот, са доставени в страната - те са в склада ,в който са и останалите машини. 
До момента са регистрирани 702 наблюдатели на изборите, както и три социологически агенции. 
 
√ Среща на бизнеса и местната власт в Плевен  
Предизвикателствата пред българските компании в условията на Covid кризата ще се обсъждат на среща между бизнеса и 
местната власт в Плевен. Дискусията е по инициатива на Министерството на икономиката. Срещата започва в 12 часа в 
зала „Плевен“ на областната администрация. 
Предизвикателствата пред българските компании в условията на Covid кризата и възможностите за сътрудничество и 
„изсветляване“ на бизнес средата са теми на обсъжданията. Фокус на срещата е инициативата „Община без корупция“, 
която Министерството на икономиката предприе преди няколко месеца. 
По време на събитието ще се обсъдят въпроси, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, както и финансовите 
инструменти, които ще бъдат предложени в новия програмен период на програма „Конкурентоспособност и иновации в 
предприятията“ 2021-2027 година и Иновационната стратегия за интелигентна специализация. 
 
√ Засилени проверки за износ на дървесина  
Засилени съвместни проверки за износ на дървесина започват данъчните, МВР, Агенция „Митници“ и горските инспектори, 
съобщават от Агенцията по горите. Експертите ще проверяват за стриктно спазване на европейските норми и регулации за 
борба с незаконния добив и търговия с дървесина. 
За да не се допуска нерегламентиран износ, ще бъде засилен контролът върху движението на дървесината през гранично 
пропускателни пунктове. За това са се договорили институциите. 
Идеята е проверките да имат и превантивен характер като за целта данъчните, митниците и МВР ще засилят обмена на 
данните помежду си. 
Иначе износът на дърва за огрев и необработен дървен материал от България е незначителен и не може да бъде причина 
за проблемите с доставките на дърва, категорични са горските. 
От агроведомството припомнят, че при голяма част от дървения материал, който излиза извън границите ни, всъщност 
става въпрос за вътрешно-общностни доставки, които не могат да бъдат преустановени, защото това ще е нарушение на 
европейските регламенти за свободна търговия. 
Всеки опит на България през последните 15 години да въведе подобни ограничения е бил отменян незабавно след 
възражения от Брюксел, каза преди дни земеделският министър. 
 
√ ЕС помага на млади предприемачи с програма за обмен 
Начинаещи отиват при опитни и проучват добри практики в различни индустрии 
Програмата има само позитиви, обясни Соня Господинова 
„Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма, подпомагаща обмяната на предприемачески и управленски 
опит. С нейна помощ, нови или бъдещи предприемачи получават възможността да се учат от опитни бизнесмени, които 
управляват малки или средни предприятия в други, участващи в програмата държави. 
Обмяната на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач, който помага на новия предприемач в 
придобиването на умения, необходими за управлението на малка фирма. 
Съвместното сътрудничество в страната домакин продължава между 1 и 6 месеца, уточни пред Радио София Соня 
Господинова, говорител към Европейската комисия. Програмата се осъществява с търговски камари, бизнес инкубатори, 
центрове за стартиращи предприятия. 
От началото на инициативата през 2009 г. до момента са осъществени близо 9900 обмена с над 19 000 нови и приемащи 
предприемачи от цяла Европа. 
Програмата цели да насърчи предприемаческия дух, да го подплати с опит и знания, да увеличи броя на т.нар. „стартъпи“ 
и да ги направи по-устойчиви; да подкрепи трансграничното сътрудничество, обмяна на идеи и знания, да 
увеличи контактите и партньорските мрежи на малките фирми, да създава нови работни места. 
Ползите за новите предприемачи са придобиването на знания, умения и опит, изграждане на капацитет за управление на 
малка фирма, създаване на нови контакти и партньорски мрежи в чужбина. От друга страна, предприемачът-домакин 
може да заимства нови идеи и да види нови перспективи за развиване на собствения бизнес, да установи сътрудничество 
с чуждестранни партньори и да опознае нови пазари. 
Престоят е частично финансиран със средства от Европейския съюз. 
Допустими участници в програмата са нови и приемащи предприемачи от ЕС и участващите държави. 
До момента от България са участвали 159 нови предприемачи и 53 приемащи опитни бизнесмени. Няма ограничение в 
сферите – има в текстилната промишленост, в туризма, във всички видове индустрии, допълни Господинова. 
С нея разговаря Луиза Лазарова. 
Желаещите да участват могат да кандидатстват през интернет страницата на програмата. 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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√ Забавяне на икономическата активност в еврозоната през октомври до 6-месечно дъно  
Икономическата активност в еврозоната се забави през октомври до 6-месечно дъно с оглед на логистичните и на 
проблемите с веригите на доставки, свързани с коронавирусната пандемия, които доведоха до нарастване на 
производствените цени с най-солидно темпо от повече от две десетилетия насам. 
Общият индекс на мениджърите по покупките (PMI) се понижи през октомври до 54,2 пункта от 56,2 пункта през септември 
и малко под предварителен индекс на ниво от 54,3 пункта, показва окончателен доклад на агенцията IHS Markit. 
Въпреки че бизнес експанзията през октомври беше най-слабата от април, индексът остава над дългосрочната средна 
стойност от преди пандемията на ниво от 53,0, което все пак е знак за продължаване на растежа. 
 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 

 
 
"Растежът в еврозоната се забави рязко в началото на четвъртото тримесечие, като производството беше затруднено от 
ограниченията в предлагането и услугите губят възходящия импулс, тъй като избледнява икономическото възстановяване 
от локдауните, въведени с цел ограничаване на пандемията Covid-19", посочи главният бизнес икономист в IHS Markit Крис 
Уилямсън. 
Индексът PMI в сферата на услугите се понижи през октомври до 6-месечно дъно от 54,6 спрямо 56,4 през септември и 
малко под предварителен индекс на ниво от 54,7 пункта. 
По-рано тази седмица агенция Markit отчете забавяне и на експанзията в промишлената активност през октомври до 8-
месечно дъно най-вече в резултат на проблемите с веригите на доставки. 
Тези проблеми с доставките доведоха до рязко повишаване на разходите за суровини и материали, което причини скок на 
общият ценови PMI индекс на входа на компаниите до 73,2 пункта от 70,9 пункта през септември - рекорден връх на 
ценовия индекс от началото на това проучване в средата на 1998 г. 
"Междувременно текущият недостиг на доставки предполага, че високият ценови натиск ще остане в сила и през 
следващата година, но все още няма признаци за устойчив силен ръст на заплатите, което би дало повод за по-голямата 
загриженост относно дългосрочните инфлационни перспективи“, отбеляза Уилямсън. 
 
√ Президентът на Португалия свика предсрочни избори  
Португалският президент Марселу Ребелу де Соуза свика предсрочни парламентарни избори на 30 януари. Причината е, 
че миналата седмица парламентът отхвърли предложения от социалистическото правителство на малцинството бюджет 
за догодина, предаде Ройтерс.  
Комунистите и Левият блок, заедно с всички десни партии, се обявиха против бюджета. Според Ребелу де Соуза това е 
оставило управляващите сами, а  народът иска законът за финансирането на държавата да бъде приет в този момент, 
когато страната се възстановява от епидемията. 
В същото време проучване показва, че повечето португалци смятат, че предсрочните избори само ще влошат 
политическата криза. 54% от участниците в допитването са на мнение, че произвеждането на извънреден вот няма да е 
добре за страната, а 68 на сто смятат, че нито една партия няма да получи мнозинство. 
 
√ Латвия разреши на бизнеса да уволнява неваксинирани 
В Латвия парламентът прие поправка в закон, която позволява на работодателите да уволняват свои служители, отказали 
да се ваксинират срещу коронавируса, но и да работят дистанционно, предаде Ройтерс. 
Латвия първа в Европейския съюз наложи отново локдаун тази есен заради разрастването на епидемията там. В страната 
са ваксинирани 61 процента от населението. 



15 

 

Законовите промени дават възможност на работодателите да изпращат в принудителен неплатен отпуск служителите си, 
които не желаят да се имунизират и да работят от разстояние. 
Ако това продължи повече от 3 месеца, ще е законно и да бъдат уволнявани. 
Новите правила влизат в сила от 15 ноември. Има предвидени изключения – неваксинирани по медицински причини, като 
например наскоро прекарали вируса.  
 
√ АЦБ не оправда пазарните очаквания и запази без промяна рекордно ниската британска лихва  
Централната банка на Англия запази лихвените ставки непроменени, опровергавайки очакванията на финансовите пазари 
за тяхно повишение, което би било първото затягане на лихвите след началото на коронавирусната пандемия на една от 
големите централни банки в света. 
Комитетът по парична политика на АЦБ реши да остави основния лихвен процент непроменен на ниво от 0,10%, като 
решението беше взето със 7 срещу 2 гласа. Седемте централни банкери гласуваха за запазване на този етап на рекордно 
ниската лихва, за да могат да видят колко хора са останали безработни след неотдавнашния край на правителствената 
схема за защита на работните места. Само двама членове на Комитета по паричната политика - заместник-управителят 
Дейв Рамсдън и Майкъл Сондърс - гласуваха за незабавно повишаване на лихвите с 15 базисни точки (с 0,15%). 
Банката намали рязко своята основна лихва на две извънредни заседания през месец март 2020 г. (по време на първата 
национална Covid карантина и блокада) с общо 65 базисни пункта до рекордното настоящо дъно от 0,1%, като от тогава 
насам АЦБ запази рекордно ниската лихва непроменена и разшири на три пъти програмата си за покупки на държавни и 
корпоративни облигации с общо 450 млрд. паунда до 895 милиарда. 
На заседанието си в четвъртък централната банка запази и съществуващите програми за покупки на корпоративни 
облигации (програми за "количествени облекчения") на стойност 20 млрд. паунда, както и покупките на държавни 
облигации на обща стойност 875 млрд. паунда. Това решение на банката беше взето с 6 срещу 3 гласа. 
АЦБ все пак запази жива перспективата за по-затегната парична и лихвена политика в скоро време, заявявайки, че вероятно 
ще трябва да повиши банковия лихвен процент от най-ниското ниво от 0,1% "през следващите месеци", ако икономиката 
на Великобритания се представи според очакванията. 
Предпазливият подход на АЦБ идва само ден, след като Федералният резерв на САЩ заяви в сряда вечерта, че ще започне 
да намалява програмата си за изкупуване на облигации още от този месец, което се възприема като предшественик на 
първото повишаване на американските лихви, както инвеститорите очакват това да бъде факт към средата на 2022 г. 
През миналата седмица Европейската централна банка беше по-ясна относно решимостта си да продължи стимулите в 
икономиката на еврозоната. Тази сряда управителят на ЕЦБ Кристин Лагард пък заяви, че е малко вероятно централната 
банка да повиши лихвите през следващата година. 
Междувременно АЦБ заяви след края на днешното заседание, че повечето нейни членове все още смятат, че "има полза 
да се изчака допълнителна инфлация за краткосрочните промени на пазара на труда", преди да се вземе решение за 
отслабване на стимулиращите парични политики (на програмите за "количествени облекчения"), като това представлява 
предупреждение срещу преждевременни пазарни залози за скорошно затягане (повишаване) на лихвите. 
Новите икономически прогнози на АЦБ бяха леко занижени, като вече се очаква БВП на Великобритания да нарасне през 
тази година със 7% и с 5% през 2022 г. За 2023г. се очаква рязко забавяне на растежа до 1,5% и до едва 1% през 2024 г. 
Инфлацията се очаква да скочи до около 5% през април следващата година, движена най-вече от скока на световните 
енергийни цени, преди да падне до малко под целта на централната банка от 2% в края на тригодишния й прогнозен 
период. 
 
√ САЩ с рекорден търговски дефицит през септември  
Търговският дефицит на САЩ нарасна с над 11% през септември до нов рекорден връх от 80,9 млрд. долара след спад на 
износа при слабо нарастване на вноса, показват данни на Министерството на търговията. 
Дефицитът при търговията със стоки и услуги се разшири през септември с 11,2% до 80,9 млрд. долара, което е най-
високото ниво на дефицита, откакто се следят тези данни. Дефицитът само при търговията с услуги се разшири през 
септември с 4,8% до 17,2 млрд. долара. 
Търговският дефицит с Китай се разшири с 3,4 млрд. долара до 31,5 млрд. долара. 
Общият внос в САЩ се повиши през септември с 0,6% на месечна база до 288,5 млрд. долара, но в същото време общият 
американки износ спадна с 3% до 207,6 млрд. долара. 
Вносът на стоки в САЩ се увеличи с 0,8% до рекордните 240,9 млрд. долара, докато експортът на стоки спадна с цели 4,7% 
до 142,7 млрд. долара. 
Трябва да се има предвид, че растящият търговия дефицит се отразява негативно на растежа на БВП за пет поредни 
тримесечия. Рекордният търговски дефицит през третото тримесечие ограничи растежа на брутния вътрешен продукт на 
САЩ до годишен темп от 2% - най-бавния растеж от повече от година. 
 
√ САЩ дават $10 млн. награда за разкриване на хакери 
Съединените щати обявиха награда от 10 милиона долара за оказването на помощ в разкриването на лидерите на 
кибербандата „Тъмната страна“ (Darkside), предаде Франс прес. 
Вашингтон обвинява базираната в Русия групировка, че стои зад атаката, която доведе до блокирането на най-големия 
американски тръбопровод за горива през май. 
В изявление на Държавния департамент се казва, че американската страна демонстрира своя ангажимент да защити 
хората по целия свят, които са станали жертва на кибератаки, извършвани с изнудване за откуп. 
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Вашингтон предлага допълнително възнаграждение от 5 милиона долара за информация, която би довела до арест или 
обвинения за всяка държава или отделен човек, който се опитва да се присъедини към нападение, организирано от 
„Тъмната страна“. 
Според данните само през първата половина на тази година на американските власти са били докладвани  плащания за 
откупи на стойност 590 милиона долара. 
 
√ Русия и Беларус ще ускорят интеграцията помежду си 
Президентите на Русия и Беларус Владимир Путин и Александър Лукашенко подписаха декрет за ускоряване на 
интеграцията между двете страни. Документът утвърждава план за прилагане на Договора за създаване на Съюзната 
държава през следващите две години.  
Путин и Лукашенко подписаха документа по време на заседание чрез видеоконферентна връзка на Висшия държавен 
съвет на Съюзната държава Русия - Беларус. 
"Възнамеряваме заедно да се противопоставяме на всякакви опити за намеса във вътрешните работи на нашите суверенни 
държави. Русия, разбира се, ще продължава да помага на братския беларуски народ", увери Путин.  
Декретът обхваща 28 съюзни програми, които трябва да ускорят интеграцията между Москва и Минск в сферата на 
данъчното облагане, финансово-кредитната политика и банковото дело, промишлеността и селското стопанство, пазарите 
на петрол, газ и електроенергия и транспортните услуги. Освен това Путин и Лукашенко утвърдиха новата военна доктрина 
и концепцията за миграционна политика на Съюзната държава.  
 
√ MAE: Обещанията за нулеви емисии и намаляване на метана приближават света до климатичните цели от Париж 
Обещанията за нетни нулеви емисии и ангажиментът на лидерите по време на глобалната климатична конференция COP26 
за намаляване на метана ще приближат света до ограничаване на глобалното затопляне до под 2 градуса по Целзий, 
съобщи в четвъртък Международната агенция по енергетика. 
"Нов анализ на МАЕ показва, че цялостното постигане на всички обещания до момента за нулеви нетни и глобалното 
обещание за намаляване на емисиите на метан от тези, които са го подписали, ще ограничи глобалното затопляне до 
1,8°C", написа в "Туитър" директорът на МАЕ Фатих Бирол. 
Бирол също така посочи, че обещанията означават, че конференцията в Глазгоу, Шотландия, се приближава към целите на 
Парижкото споразумение от 2015 г. Основната цел на парижкото споразумение е да се ограничи повишаването на 
глобалната средна температура до доста под 2°C над прединдустриалните нива и да положи усилия да я ограничи до 1,5 
градуса по Целзий. 
Базираната в Париж енергийна организация прогнозира че без нови проекти за изкопаеми горива след настоящата година, 
освен вече одобрените, трябва да се даде зелена светлина за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 година. 
"Голяма крачка напред, но е необходимо много повече!", добави Бирол. 
 
√ "ОПЕК +" потвърди постепенното повишаване на петролното производство с 400 хил. барела на ден 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с Русия, известни като формата 
"ОПЕК +" се договориха на среща в четвъртък да се придържат към плановете за увеличаване на добива на петрол с 400 
000 барела на ден въпреки призивите от страна на Съединените щати за допълнителни доставки, за да се ограничат 
растящите цени. 
Според изявлението, публикувано от ОПЕК, на срещата беше взето решение "да се потвърди отново плана за корекция на 
производството и механизма за месечна корекция на производството, одобрен на 19-тата министерска среща на "ОПЕК +" 
и решението за коригиране на месечното общо производство в посока нагоре с 400 хил. барела на ден за месец декември 
2021 г.". 
Следващото заседание във формата "ОПЕК +" е насрочено за 2 декември. 
След края на срещата руският вицепремиер Александър Новак отбелязал, че все още продължава влиянието на 
коронавирусната пандемия върху глобалното търсене на суров петрол. 
Той се обърна към пресата следва срещата, като подчерта, че " ОПЕК +" остава "ангажиран да осигурява стабилност на 
петролните пазари". 
Новак също така прогнозира, че търсенето на суров петрол може да регистрира "сезонен спад" през последното 
тримесечие на 2021 г. и първото тримесечие на 2022 г. 
Междувременно най-големият производител от ОПЕК - Саудитска Арабия отхвърли призивите на САЩ за по-бързо 
увеличаване на доставките на петрол от Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници във 
формата "ОПЕК +". 
Президентът на САЩ Джо Байдън призова в събота големите производители на енергия от групата Г-20, разполагащи със 
свободен капацитет, да увеличат производството, за да осигурят по-силно глобално икономическо възстановяване. 
Изявлението му беше част от усилия на Белия дом да окаже натиск върху ОПЕК и нейните съюзници да увеличат петролните 
доставки. 
Според източници от "ОПЕК +" обаче, Съединените щати имат достатъчно капацитет да увеличат собственото си петролно 
производство, ако искат да помогнат на света да ускори икономическото възстановяване. 
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БНТ 
 
√ Радев: Правителството прави всичко възможно да овладее кризата, без да затваряме държавата 
Правителството прави всичко възможно да овладее кризата с COVID-19, да осигури работоспособност на всички лечебни 
заведения, така че да преминем през това изпитание, без да затваряме държавата, без да лишаваме българите от социален 
и културен живот и от възможностите да упражняват своята професия и да имат доходи, без да разсипваме бизнеса. Това 
заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Добрич вчера. 
Държавният глава допълни, че абсолютно всички икономически мерки за подкрепа на бизнеса в епидемията вървят, като 
всеки има възможност да избира - да работи при условията, които са му дадени, или да затвори и да получава 
компенсации. 
 
√ МС предлага мерки за контрол на главния прокурор и нови условия за достъп до енергийна помощ  
Служебното правителство прие постановление, с което предоставя еднократна финансова помощ за лица и семейства, 
които не отговарят на условията за енергийно подпомагане. Това заяви на брифинг служебният министър на труда и 
социалната политика Гълъб Донев. 
Целта е да се разшири кръга на лицата, които имат достъп до енергийно подпомагане. Такава помощ ще се полага на 
лицата, които с до 30 лв. надхвърлят изискуемия минимум за кандидатстване за месечна помощ за енергийно 
подпомагане; лицата с регистрация в Бюрата по труда по-малко от 6 месеца; всички лица, които са с над 50% загубена 
работоспособност; самотно живеещите възрастни хора; самотни родители на деца до 3 години; деца и възрастни с 
увреждания. За целта са отделени 15 млн. лв., които ще се насочат към над 50 000 нуждаещи се. 
Документите на хората, които отговарят на новите условия, но са получили отказ по старите правила, ще бъдат 
преразгледани от социалните служби. 
На брифинга след заседанието на служебното правителство новият министър на правосъдието Иван Демерджиев 
представи и новите правила, които МС ще предложи, за осъществяване на контрол върху дейността на главния прокурор. 
Законодателните мерки се прецизират в момента на преговори с представители на Европейската комисия, тъй като ще 
бъдат разписани в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. 
България предлага разследване срещу дейността на главния прокурор да имат право да извършват прокурори и 
следователи с ранг на прокурори от Върховната касационна прокуратура. Разследващите ще се избират на случаен 
принцип. След като приключат работата си ще имат право да поискат да бъдат преназначени като съдии със същия ранг, 
който са заемали в прокуратурата. 
От Европейската комисия поставят въпроса дали не е по-уместно това разследване да се извършва от съдии, излъчени ад 
хок. Това обаче поставя проблеми, свързани с конституционната рамка у нас, поясни Демерджиев. 
Той допълни, че служебното правителство предпочита да предложи механизми, които да не налагат промяна на 
конституцията. 
След като бъдат разписани, подготвяните законови промени ще бъдат предложени за разглеждане на 47-ото Народно 
събрание. 
 
√ Висшите училища получават 15 млн. лева за справяне с кризата 
С 15 милиона лева допълнително за последните три месеца на тази година ще бъдат подпомогнати държавните висши 
училища в условията на извънредна епидемична обстановка, реши правителството. 
Средствата са от актуализацията на държавния бюджет, приета от 46-ото Народно събрание през септември. Според 
гласувания от депутатите текст парите се разпределят по ред, определен от Съвета на ректорите на висшите училища в 
Република България. 
Съгласно решението на ректорите, съгласувано с национално представителните синдикати и Националното 
представителство на студентските съвети, с 11,5% ще бъде повишена субсидията на университетите за издръжка на 
обучението. За целта ще са необходими 13,6 млн. лв. 
Тези пари ще се разпределят като добавка към възнагражденията на преподавателите и останалите служители във 
висшите училища за последните три месеца от 2021 г. Целта е да се гарантира по-високо качество на обучението от 
дистанция в пандемията. 
От 1 октомври средствата за стипендии на студентите и докторантите се повишават с 10%, за което ще се използват 
останалите 1,4 млн. лв. от актуализацията на тазгодишния бюджет. 
 
√ Стават ясни подробности по разследването за строежа на АМ "Хемус" 
Резултатите от проверката на строителството на АМ "Хемус" се очаква да станат ясни днес. Вътрешният министър Бойко 
Рашков и ръководители на структури от МВР, участвали в акцията, която се проведе на територията на три областни града, 
ще дадат още информация по случая. 
До момента е известно, че са арестувани 10 души, сред които управители и служители на строителна фирма от Благоевград. 
Една от тях е "Водно строителство". Предстоят още проверки в дружества, ангажирани със строежа на автомагистралата.  
По думите на вътрешния министър, фирмите са преки участници в схеми за незаконен строеж на "Хемус". Рашков заяви, 
че "строител под прикритие" изгражда магистралата, а от полицията не могат да установят кой е той. 
Към фирмите са превеждани авансово милиони за изграждането на лотове, за които дори няма издадени строителни 
разрешителни, обясни Рашков. 
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В позиция до медиите от Браншовата камара "Пътища" осъдиха действията на органите на реда и определиха акцията като 
целенасочена към целия сектор. Те обявиха, че се противопоставят на опитите да бъдат репресирани участниците в 
протестите. 
 
√ Следващата седмица се очаква решение дали антителата ще са основание за зелен сертификат 
Следващата седмица се очаква Министерството на здравеопазването да излезе с решение дали наличието на антитела 
може да е основание за издаването на зелен сертификат. Това стана ясно на брифинг на заместник-министрите на 
здравеопазването д-р Александър Златанов и д-р Тома Томов. Те допълниха, че властите търсят активно решение на този 
въпрос и то ще бъде взето на база експертни становища, а не по политически мотиви. 
Изискани са становищата на всички експертни съвети. Проучва се и опита по света. Целта е да сме убедени, че взимайки 
това решение, то ще бъде безопасно, изтъкна Александър Златанов. 
През следващите дни Министерството на здравеопазването ще обобщи противопоказанията за поставяне на ваксина 
срещу COVID-19. Те са изцяло съобразени с кратките характеристики на продуктите, заяви зам.-министърът на 
здравеопазването Тома Томов. 
Като абсолютна контраиндикация за поставяне на ваксина той посочи единствено наличието на свръхчувствителност към 
някой от компонентите на продукта или към помощните вещества в него. 
Като относително противопоказание за имунизация ще се счита наличието на остър възпалителен процес или 
декомпенсиране на хронично заболяване. В тези случаи препоръката е ваксинирането да се отложи за период от няколко 
седмици до няколко месеца. 
Хората, които имат противопоказание за поставяне на ваксина обаче, няма да получават зелен сертификат на това 
основание. За да разполагат с този документ, те ще трябва да се тестват или да докажат преболедуване. 
Ще бъдат въведени и формуляри, които да отчитат наличието на противопоказания за имунизация. Те ще бъдат попълвани 
от лекарите във ваксинационните пунктове. 
Зам.-министърът на здравеопазването Александър Златанов заяви, че за момента няма данни за медици, които да са 
пожелали да се командироват в София, за да помагат с борбата срещу COVID-19. Предложението на здравните власти е 
опит да се пренасочи ресурс от места, където има излишък - а те са много малко, към места, където има необходимост от 
допълнителни медицински кадри. Командироването обаче не може да става на сила. 
Той отказа да назове конкретен праг на брой заболели, хоспитализирани или починали пациенти с COVID-19, който да 
изисква въвеждането на локдаун. Изтъкна, че здравните власти следят не един, а цял комплекс от критерии, заради които 
би могло да наложи тотално затваряне. Засега такава необходимост няма. 
Здравните власти отчитат вече съвсем дискретни данни за обръщане на тренда на пандемията. Забелязва се и друга 
тенденция - при много заболели, има по-малко хора в болници. 
Според Александър Златанов това означава, че зеленият сертификат работи добре и дава резултати. Всички РЗИ-та отчитат, 
че мерките се спазват, възприема се сертификата и той спира веригата на разпространение на вируса. 
"Болниците работят геройски и се справят много по-успешно от предишните вълни и затова искам да ги поздравя", 
допълни Златанов. 
 
√ ЕК може да предложи сертификати за антитела, ако има подкрепа от учените 
Европейската комисия изрази вчера готовност да препоръча сертификат за COVID-19 да бъде издаван и на хора, които имат 
антитела срещу вируса на новото заболяване, стига да има подобна препоръка от учените. Информацията е публикувана 
в Единния информационен портал за COVID. 
Европейският цифров COVID сертификат, както е официалното му наименование, е предвиден само за облекчения при 
пътуване. Останалите цели, за които сертификатите се използват, се определят от държавите в ЕС, е заявил говорител на 
ЕК, цитиран от БТА. 
По неговите думи Комисията е предложила сертификати за преболедуване да се издават само на хората, чието заразяване 
е било установено с тест по метода PCR, заради препоръката на учените. 
Възможността да се издава сертификат при откриване на антитела бе обсъдена, но засега не е достатъчно подкрепена от 
науката. Продължаваме да следим този въпрос, заяви говорителят и допълни - може да предложим промени, ако има 
нови научни насоки. Засега няма достатъчно яснота, за да се направи такава препоръка. 
 
Икономически живот 
 
√ България вече е пълноправен член на всички от Групата на Световната банка 
България вече е пълноправен член на всички организации от Групата на Световната банка, след като финансовият 
министър Валери Белчев подписа Учредителния договор на Международната асоциация за развитие, с което страната ни 
стана 174-ят член на МАР. 
По думите на министъра това отваря нова глава в партньорството на страната ни със Световната банка. 
МАР е създадена през 1960 г. и допълва дейността на Международната банка за възстановяване и развитие, като 
подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа 
помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи. Записванията и приносът в МАР 
се отчитат като официална помощ за развитие. 
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Групата на Световната банка включва пет институции: Международната банка за възстановяване и развитие, 
Международната финансова корпорация, Международната асоциация за развитие, Агенцията за многостранно 
гарантиране на инвестициите и Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове. 
Такава форма на церемония се организира за първи път и въпреки предизвикателството, успешното ѝ провеждане поставя 
началото на нов подход, който остава в историята като уникален и единствен до момента за подписване на подобен род 
споразумение, коментират от финансовото ни ведомство. 
С помощта на видеоконферентна връзка в събитието се включиха Акихико Нишио, вицепрезидент на СБ за финансиране 
на развитието, който ръководи МАР, Анна Биерде, вицепрезидент за Европа и Централна Азия, Куун Давидзе, 
изпълнителен директор, представляващ България в Борда на директорите на Групата на СБ и Дериату Гай, вицепрезидент 
и корпоративен секретар. 
 
√ Слабата ваксинация пречка пред растежа на България, отчита ЕБВР  
Икономическият растеж на България изостава от от този на Гърция и Румъния, сочат данните на Европейската банка за 
развитие в последния й доклад „Регионални икономически перспективи“. За региона на Югоизточна Европа от банката 
изтъкват, че и в трите страни от този регион тече значително възстановяване след трудната 2020 г. Икономиките растат 
особено силно както в Гърция, така и в Румъния, и по-умерено в България. 
Банката понижава прогнозата си за ръста на БВП на България за тази година на 4.2%. През юни прогнозата бе за ръст на 
4.5%. Предвижданията за 2022 година са за ръст 4,4%. Очакванията обаче не са позитивни, включително поради ниския 
процент на ваксиниране и продължаващата политическа криза, се посочва в доклада на ЕБВР. 
Частта му за България гласи още, че българската икономика се е свила с 4,2% през 2020 г. поради слабо представяне на 
износа и инвестициите, но смекчено от устойчивото частно търсене. 
През първата половина на 2021 г. БВП е нараснал с 3,1% на годишна база, тъй като инерцията на възстановяване се е 
забавила през второто тримесечие. Отчита се ускоряване на частното потребление през второто тримесечие на фона на 
облекчените ограничителни мерки и силния ръст на заплатите. 
 

 
 
Заплатите в публичния сектор са нарастнали с 18 на сто през първата половина на годината, докато заплатите в частния 
сектор – с почти 11 на сто. Това е довело до увеличение на държавните разходи с 5 на сто през същия период, тъй като 
властите са продължили ключовите мерки за подкрепа, изтъква докладът. 
Регистрирано е обаче слабо възстановяване на инвестициите – с около 7% под нивата преди пандемията. В същото време 
износът на стоки се е възстановил най-вече през второто тримесечие на 2021 г. – след скромни показания за второто 
тримесечие на 2020 г. 
Отчита се силно ускоряване на инфлацията от януари 2021 г. до 4,8% през септември, което отразява повишените цени на 
енергията и нарастващите цени на храните. 
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За региона се очаква ръст с 6,7% през 2021 г., като се забави до 4,3% през 2022 г. Въпреки това, отчита ЕБВР, остават 
значителни несигурносттта и рискове, най-вече свързани с бъдещото развитие на пандемията и ваксинациите и 
потенциалното неблагоприятно въздействие върху жизненоважни сектори като туризма. 
 
√ Изискване за зелен сертификат се появи в обявите за работа  
Проявява се тенденция за редица позиции да се изисква от кандидатите за работа наличие на т. нар. зелен сертификат, 
удостоверяващ завършен цикъл на ваксинация срещу COVID-19 или неговото преболедуване. Това сочат данните на 
JobTiger от ежемесечния анализ на динамиката на пазара на труда у нас. 
За момента броят на обявите с такива изисквания е много малък (едва 0,2% от общия брой), но, подобно на други държави, 
е възможно той да нараства поради все така високата заболеваемост и необходимост от предоставяне на безопасни 
условия на труд. Засега преобладаващите обяви с  такова изискване са в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и 
„Обслужващи дейности“, сочи още проучването. 
 

 
 
Продължава ръстът на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа. През октомври те са се увеличили 
със 7%, като за последните четири месеца този ръст е 29%. Делът на този вид обяви през октомври е 13,5%. 
Иначе през октомври се наблюдава спад на публикуваните обяви за работа. Броят им е почти 44 000 и е намалял с 8,4% 
спрямо септември, като на годишна база той все още е с 55% повече от октомври 2020 г. 
 

 
 
Най-стабилен продължава да бъде секторът „ИТ“. Въпреки лекия спад на предложенията през септември, през октомври 
отново има ръст от 6% в този отрасъл. Освен него, единственият сектор, при който също се наблюдава увеличение на 
предложенията, е „Счетоводство, одит, финанси“, като ръстът на обявите е 1,4%.  
При всички останали сектори броят на обявите през октомври е намалял, както следва: 
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„Маркетинг и реклама“ (-2,8%), „Административни и обслужващи дейности“ (-3%), „Производство“ (-7%), „Строителство“ 
(-9%), „Търговия и продажби“ (-13%), „Здравеопазване и фармация“ (-15%), „Логистика и транспорт“ (-15%) и „Хотелиерство 
и ресторантьорство“ (-28%).  
 
√ Спад в строежа на нови офис сгради 
През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 846 жилищни сгради 
с 8 877 жилища в тях и 1 063 211 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 9 административни сгради/офиси с 6 100 кв. м 
РЗП и на 1 183 други сгради със 721 107 кв. м РЗП. 
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 5.8%, но 
жилищата в тях намаляват с 10.8%, както и общата им застроена площ – с 10.0%. По-малко са издадените разрешителни за 
строеж на административни и други видове сгради, съответно с 65.4 и 2.6%. Същевременно РЗП на административните 
сгради намалява с 86.4%, докато на другите сгради е с 60.7% повече. 
 

 
 
На годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през третото тримесечие се увеличават с 
8.8%, жилищата в тях – с 19.7%, а разгънатата им застроена площ – с 10.3%. При издадените разрешителни за строеж на 
административни сгради се наблюдава намаление както на броя им – с 67.9%, така и при разгънатата им застроена площ 
– с 87.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 5.5%, както и разгънатата им застроена площ – 
с 42.8%. 
През третото тримесечие на 2021 г. е започнал строежът на 1 357 жилищни сгради с 6 526 жилища в тях и с 816 423 кв. м 
обща застроена площ, на 14 административни сгради/офиси със 17 854 кв. м РЗП и на 575 други сгради с 405 274 кв. м РЗП. 
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3.8%, но жилищата в тях се увеличават с 8.9%, 
както и разгънатата им застроена площ – с 4.1%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ 



22 

 

е регистриран спад, съответно с 33.3 и 10.3%. Намаляват и започнатите други видове сгради – с 10.4%, както и общата им 
застроена площ – с 3.4%. 
 

 
 
В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 5.9%, жилищата в тях – с 
10.6%, както и общата им застроена площ – с 12.3%. Броят на започнатите административни сгради спада с 44.0%, а тяхната 
РЗП – с 55.1%. Започнал е строежът на 7.9% по-малко други видове сгради, като и общата им застроена площ намалява с 
22.7%. 
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 190 жилищни и 74 други сгради; София 
(столица) – 222 жилищни и 25 други сгради; София – 181 жилищни и 49 други сгради; Варна – 113 жилищни и 38 други 
сгради; Стара Загора – 76 жилищни, 4 административни и 52 други сгради (табл. 2 от приложението). 
 
√ Интерконекторът с Гърция саботиран година и половина? 
Изграждането на интерконектора с Гърция е било саботирано. Такъв извод може да се направи от коментара на Теодора 
Георгиева, изпълнителен директор на „Ай Си Джи Би“ АД – проектната компания, която строи газовата връзка на България 
с Гърция, в „Лице в лице“ по бТВ. 
По думите на Георгиева компанията дори е сезирала службите, след като са изгубени година и половина, през които фирми 
са обжалвали по ЗОП различни дейности по проекта. 
Теодора Георгиева разказа, че е в компанията от 2015 година, когато е заварила проекта без никакво финансиране. Такова 
е било постигнато едва през 2019 година, когато е станало възможно и реалното строителство. Тя потвърди, че 
интерконекторът ще бъде пуснат на първи юли 2022 година, а строителството ще приключи в края на настоящата година. 
Помолена да обясни защо „Балкански поток“ е построен толкова бързо, а интерконекторът – не, Георгиева коментира, че 
газопроводът към Сърбия е нямал финансовите проблеми, които са стояли пред Ай Си Джи Би, където всеки един разход 
е трябвало да бъде доказван пред Европейската комисия, която съфинансира строителството. 
Припомняме, газовата връзка с Гърция е особено важна за България, тъй като по нея можем да получаваме договорените 
доставки на много по-евтиния азерски природен газ. 
 
√ Лек ръст на безработните младежи у нас 
Равнището на безработица в ЕС е 6,7% през септември 2021 г., което е спад от 6,9% през август 2021 г. и 7,7% през септември 
2020 г., сочат данните на Евростат. 
14,324 милиона мъже и жени в ЕС, от които 12,079 милиона в еврозоната, са били безработни през септември 2021 г. В 
сравнение с август 2021 г. броят на безработните намалява с 306 000 в ЕС и с 255 000 в еврозоната. В сравнение със 
септември 2020 г. безработицата намалява с 2,054 милиона в ЕС и с 1,919 милиона в еврозоната. 
България също отчита спад на безработицата – от 5,6% през юли и август на 5,5 на сто през септември, но спрямо година 
по-рано (5,3%) има лек ръст. През септември броят на безработните у нас е бил 178 хиляди души. 
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При младите хора (под 25 години) в ЕС 2,815 милиона са били без работа през септември, което е 15,9%. В сравнение с 
август 2021 г., младежката безработицата намалява с 45 000 в ЕС и с 38 000 в еврозоната. В сравнение със септември 2020 
г. намалението е с 375 000 в ЕС и с 348 000 в еврозоната. 
България е с по-голяма младежка безработица от средните показатели на ЕС. У нас през септември без работа са били 21 
хиляди младежи под 25 години, което 17,1%. Има намаление спрямо август (17,2%), но увеличение спрямо юли (16,2%) и 
юни (15,3 на сто). 
Тези оценки се основават на глобално използваната стандартна дефиниция на Международната организация на труда 
(МОТ), отбелязва Евростат. 
 

 
 
За безработни се считат хора без работа, които активно търсят работа през последните четири седмици и са на 
разположение да започнат работа в рамките на следващите две седмици. 
Избухването на COVID-19 и мерките за борба с него предизвикаха рязко увеличаване на броя на исканията за обезщетения 
за безработица в ЕС. В същото време значителна част от регистрираните в агенциите по труда вече не търсят активно работа 
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или не са на разположение за работа, например, ако трябва да се грижат за децата си. Това води до несъответствия в броя 
на регистрираните безработни и тези, измерени като безработни съгласно определението на МОТ. 
За да се обхване напълно безпрецедентната ситуация на пазара на труда, предизвикана от избухването на COVID-19, 
данните за безработицата са актуализирани с допълнителни показатели, напр. работници на непълно работно време, лица 
търсещи работа, но без да могат да започнат веднага и лицата, които могат да работят, но не търсят работа. 
 
√ Въздействието на глобалното затопляне в 10 цифри 
Всички участници в започналата на 31 октомври в Глазгоу Конференция на ООН по климатичните промени (COP26) са 
съгласни за едно нещо: COP е последният шанс. За да разберем тревожния тон на учените и на хората, овластени да вземат 
рашения от целия свят, достатъчно е да се вгледаме в годишния доклад на научното списание „The Lancet“, което 
разглежда въздействието на глобалното затопляне посредством изследването на 40 показателя. Изводът е 
безапелационен: всичко върви от зле на по-зле както от икономическа, така и от екологическа гледна точка, пише France 
24. 
295 милиарда 
Това е броят на потенциално загубените работни часове през 2020 г. поради високите температури. 
345 000 
Това е броят на починалите хора над 65-годишна възраст в резултат на високите температури. Това е с 80% повече, 
отколкото през 2000 г. 
569,6 милиона 
Това е броят на хората, живеещи в области, които рискуват да бъдат потопени, засегнати от големи наводнения или от 
тайфуни и урагани. 
178 милиарда долара 
Това са щетите от разрушенията, причинени от 242 климатични бедствия (пожари, урагани, наводнения), регистрирани в 
света през 2020 г. 
4 милиона 
Това е броят на хората в света, чиято смърт през 2019 г. може да се припише на увеличаването на замърсяването на 
въздуха. 
19% 
Това е частта от повърхността на Земята, която е била подложена на периоди на изключително засушаване, докато до 2010 
г. този процент рядко надхвърляше числото 5. 
2 милиарда 
Това е броят на хората по света, които страдат от хронично недохранване, т.е. нямат редовен достъп до храна. Участието 
на климатичното затопляне се изразява в спадането на реколтата от царевица с 6%, на соя с 5,8%, на жито с 3% в сравнение 
с периода 1981-2010 г. 
1 милиард долара 
Това са субсидиите, които се предоставят на промишленостите, използващи изкопаеми енергийни носители (въглища, 
нефт, газ) в 65-те страни най-големи замърсители на планетата. 
6,1 милиона 
Разходите за преждевременно починалите хора поради глобалното затопляне са равни на средните годишни доходи на 
6,1 млн европейци. Старият континент е районът, където смъртните случи, които се смята, че са причинени от 
климатичните промени, струват най-скъпо. 
7,2 милиона 
Това е броят на електрическите автомобили в света през 2019 г. Те представляват едва 1% от общия автомобилан парк, 
прекалено малко количество, за да може да окаже влияние върху общото количество въглеродни емисии, причинени от 
автомобилното движение. 
 
Мениджър 
 
√ КЕВР издаде лиценз на оператора на новата газова връзка с Гърция 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) издаде лиценз за пренос на природен газ с условие за изграждане на 
енергиен обект на оператора на новата газова връзка с Гърция ICGB, става ясно от съобщение на регулатора. Лицензията е 
за срок от 35 години, а решението за издаването ѝ е било взето на закрито заседание, на което регулаторът се е произнесъл 
по внесеното от ICGB заявление. 
С решението за лиценза се определят условията за изграждане на енергийния обект - междусистемна газова връзка Р 
Гърция - България (междусистемен газопровод IGB), срока за изграждане на енергийния обект и срока за започване на  
лицензионната дейност. Одобрени са и Правила на дружеството за работа с потребителите. ICGB АД е съвместно 
инвестиционно дружество с акционери с равни дялове "Български енергиен холдинг" ЕАД (50 процента) и "IGI Poseidon" 
S.A. (50 на сто). 
Лицензионната дейност за преноса на природен газ ще се осъществява след изграждане и въвеждане в експлоатация на 
енергийния обект - междусистемната газова връзка Гърция - България "Комотини-Стара Загора" (IGB) с обща дължина 182 
км, от които 151 км на българска територия и 31 км на гръцка територия. Новият интерконектор ще свързва пряко 
националните газопреносни системи на Р Гърция и Р България. Предвидено е свързване на газопровода IGB и с 
Трансадриатическия газопровод (TAP). Първоначалният му капацитет е 3 млрд. куб. метра годишни, а максималния - до 5 
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млрд. кубични метра годишно, при наличие на пазарен интерес. Очаква се строителството да завърши до края на 2021 г., 
като газопроводът IGB ще влезе в експлоатация не по-късно от 1 юли 2022 г. 
В средата на миналия месец КЕВР проведе и открито заседание, на което беше разгледано искането за издаването на 
лиценза. Тогава от ICGB коментираха, че може да има допълнително забавяне на работата по изграждането на връзката 
поради невъзможността на доставчик да изпълни навреме поръчаните части за интерконектора. Като цяло обаче 
очакванията са да се спази срока 1 юли, 2022 г. за стартиране на търговската експлоатация на обекта. 
На днешното си закрито заседание КЕВР е взела решение да издаде и лицензи за търговия с природен газ на "ЕНЖИ 
ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ РУМЪНИЯ" СРЛ и "ЕН-ДЖИ БРОКЕРС" ЕООД, информират още от регулатора. Лицензиите са 
издадени за срок от 10 години. С приетите днес решения общият брой на енергийните дружества, на които досега 
Комисията е издала лицензии за дейността "търговия с природен газ", вече е 34. 
Отделно, регулаторът е приел днес и решения за издаване на лицензии за търговия с електрическа енергия на две 
чуждестранни дружества - германското "РВЕ Съплай енд Трейдинг"  и "ОМВ Петром" СА със седалище в Румъния. 
 
√ Лоши симптоми при лошите кредити  
Броят на необслужваните заеми в България от началото на годината се запазва сходен в сравнение с 2020 година и дори 
леко се понижава. Относително стабилни са и общите нива на плащаемост при потребителите, сочат данни на Асоциацията 
за управление на вземания /АУВ/ за тенденците на пазара на вземания от началото на 2021 г. Това, на фона на 
нестабилната икономическа ситуация и негативните прогнози, рисува на пръв поглед оптимистична картина. Според 
експертите обаче тя е само привидна. 
Наблюдава се повишение на риска при хората между 40 и 50 години, които традиционно са най-съвестните платци, 
споделя Райна Миткова, председател на Асоциацията за управление на вземанията /АУВ/. "Тези хора имат по-устойчиви 
доходи, често се грижат както за децата си, така и за възрастни роднини, имат най-отговорно поведение и се приемат като 
гръбнак на икономиката. Именно при тях обаче се усещат първи сигнали за затруднения при покриването на месечните 
вноски.”, допълва тя. 
На този етап промените при хората между 40 и 50 години не се отразяват на общите нива на плащаемост, тъй като засега 
спадът се компенсира от останалите възрастови групи. Но явлението е показателно за случващото се у нас в момента, 
подчертават от асоциацията. 
 „Все още не могат да се идентифицират ясни причини за колебанията при най-устойчивата група. Повечето от тези 
потребители реално имат възможност да покриват вноските си, но прогнозите за все по-сложна икономическа ситуация и 
трудна зима ги кара да ограничат разходите си. Оптимизирането на бюджета обаче не бива да изключва покриването на 
вноски по заемите. Невръщането на дължимото ще даде точно обратния ефект върху финансовата стабилност”, казва 
Райна Миткова. 
Според нея, предстоящите трудни месеци отключват и други модели на потребителско поведение. 
„Немалко са хората, които харчат неразумно за стоки и услуги, които са далеч от това да бъдат от първа необходимост. Те 
живеят на принципа „от заплата до заплата” и не виждат смисъл да спестят, за да бъдат по-устойчиви в момент на 
инфлация и растящи цени. И макар да е вярно, че парите губят част от стойността си, явлението е временно и сега е 
моментът да бъдем по-внимателни към покупките си”, казва Миткова. 
Тя съветва потребителите винаги да заделят буферна сума, достатъчна да покрие разходите им за поне 3 месеца напред. 
В условия на растяща инфлация обаче заделените средства трябва да бъдат достатъчни дори за 6 - 9 месеца. 
„За да сме спокойни, че ще можем да посрещнем нуждите си дори при непланирани затруднения, е важно да имаме 
спестявания, с които да можем да живеем половин година. Ако не се намираме в добро финансово здраве, трябва да си 
дадем сметка кое е наистина важно и да се лишим от екскурзия или нова черна техника, например. Вместо това бихме 
могли да заделим за неща от първа необходимост, чиито цени в момента сериозно растат – ток, отопление и гориво, 
хранителни продукти, стоки за бита, други базисни услуги, които ползваме. Неплащането на вноските по заемите също 
може единствено да ги оскъпи”, допълва Миткова. 
Според наблюденията на АУВ, покрай дистанционната форма на работа, разходите за компютри и периферия също са се 
повишили. Промените, свързани с пандемията, са и причина за някои потребители да инвестират в ремонт и обзавеждане, 
както и в обновяване на бялата техника за бита. 
Пандемията се откроява като основен фактор в причините за неплащане, посочени от потребителите. Над 20% от всички 
клиенти посочват COVID и икономическите последици като основание за забавянето на вноските си. Сред затрудненията 
са намалена работна заплата или съкращение вследствие на пандемичните условия, ограничен достъп до каса или банка 
в резултат на боледуване или карантиниране. 
В големите градове покриването на задължения е по-високо спрямо по-малките населени места, сочат още данните на 
АУВ. Бургас, Стара Загора и Благоевград отчитат подобрение на този показател на годишна база. В същото време в Русе, 
Велико Търново и Враца се наблюдава по-голямо затруднение в погасяването на вноските спрямо 2020 година. 
Очакванията на Асоциацията са, че тази тенденция ще се запази, тъй като традиционно по-бедните региони първи страдат 
от негативните изменения в макросредата. 
 Дългосрочната прогноза кога икономиката ще поеме във възходяща посока е изключително трудна към момента, 
категорични са от АУВ. "Краткосрочната обаче е ясна – предстои трудна зима и запазването на финансовата стабилност – 
от общата до тази на всяко отделно домакинство, зависи много от потребителското поведение и дисциплина. 
Преразглеждането на бюджетите и правилното разпределение на средствата ще бъде ключово за устойчивостта ни по 
време на предизвикателния период”, подчертава Миткова. 
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√ ЕК ще подкрепи развитието на атомната енергетика в страните от ЕС  
Европейската комисия ще подкрепи страните от ЕС в развитието на ядрената енергетика, ако направят такъв избор. Това 
заяви в интервю, публикувано в четвъртък във вестник La Stampa, първият зам.-председател на ЕК, отговорен за 
прилагането на „Зелената сделка“, Франс Тимерманс.  
„Знаем, че ядрената енергия е избор на всяка отделна държава. Ние ще предоставим подкрепа на страните-членки, които 
решат да продължат да я развиват“, каза Тимерманс. Той отбеляза, че при вземането на такова решение е необходимо 
държавите да се ръководят от „рационален подход, а не от емоции“. 
„Ние знаем, че предимството на ядрената енергия е, че тя не отделя въглероден диоксид. Но растенията се нуждаят от 
енергия, за да функционират. И има три недостатъка: първо, [радиоактивни] отпадъци и ние се стремим към безотпадно 
производство на енергия, така че ядрената енергия не може да бъде напълно зелена. Има определени рискове, свързани 
с тази енергия и ако цената на възобновяемите източници падне, цената за разработване на ядрена енергия може да се 
повиши“, обясни Тимерманс пред изданието, цитирано от Агенция „Фокус“.  
Според него, сегашното покачване на цените на енергийния пазар на традиционните изкопаеми носители е временно 
явление. „Колкото поскоро направим прехода към възобновяема енергия, толкова по-бързо ще намалеят рисковете от 
покачване на цените“, посочи Тимерманс.  
 
√ Ръст на борсите в Европа след решението на Федералния резерв за стимулите 
Европейските акции поскъпнаха в ранната търговия в четвъртък, достигайки рекордни нива, след като Федералният резерв 
на САЩ сигнализира, че не бърза да повишава лихвените проценти, измествайки фокуса върху решението от заседанието 
на Английската централна банка, което бе представено по-късно, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,64 пункта, или 0,55%, до 483,86 пункта, след като Фед обяви, че ще 
започне да намалява месечните си покупки на облигации по-късно този месец. Централанта банка на САЩ също така заяви, 
че ще изчака по-добри данни за растежа на работните места преди да повиши лихвите. 
Немският показател DAX отчете ръст 85,78 пункта, или 0,54%, до 16 045,76 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 10,15 пункта, или 0,14%, до 7 259,04 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 25,14 пункта, 
или 0,36%, до 6 975,79 пункта. 
„Това, което чухме от Фед, е, че от следващата година централните банки ще отстъпят от педала на газта, но няма да 
натиснат спирачките“, коментира Хю Гимбър от JP Morgan Asset Management. 
„Паричната политика ще продължи да бъде благоприятна за известен период от време, което е добра новина за акциите“, 
добави той. 
Европейската централна банка също сигнализира в понеделник, че не бърза да затяга паричната си политика. 
„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 председателят на ЕЦБ Лагард 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. 
Тези коментари поставят под в светлината на прожекторите Английската централна банка, която трябва по-късно днес да 
представи решението си за паричната политика. Макар че инвеститорите очакват тя да увеличи водещата си лихва от 0,1% 
на 0,25%, икономистите определят подобен ход като малко вероятен, имайки предвид икономическото въздействие от 
скока на броя на заразените с COVID-19 в страната. 
Акциите на фармацевтичната компания Roche поскъпнаха с 3,16%, след като тя изкупи обратно свои акции от конкурента 
си Novartis за 20,7 милиарда долара. 
Цените на книжата на френската банка Societe Generale и германската Commerzbank се повишиха съответно с 2,23% и 
6,17%, след като те отчетоха добри финансови резултати за последното тримесечие. 
Ново рекорди на Уолстрийт 
Американските борсови индекси достигнаха нови върхови стойности в сряда, след като Федералният резерв взе 
дългоочакваното решение за забавяне на месечните покупки на активи, въведени заради пандемията от COVID-19, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши със 104,95 пункта, или 0,29%, до 36 157,58 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 29,92 пункта, или 0,65%, до 4 660,57 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq отчете ръст то 161,98 пункта, или 1,04%, до 15 811,58 пункта. Сесията в сряда бе четвъртата поредна, в 
която и трите индекса завършват търговията при рекордни нива. 
Федералният резерв обяви, че свиването на стимулите ще започне „по-късно този месец“. Намалението ще бъде с по 15 
млрд. долара на месец от настоящите месечни покупки на активи на стойност 120 млрд. долара - по 10 млрд. от 
държавните облигации и по 5 млрд. от ипотечни ценни книжа (MBS). Времевият срок и размерът на свиването бяха в 
рамките на очакваното, но от Фед поясниха, че са готови да променят темпото на покупки ако това е нужно на фона на 
промени в икономическите перспективи. 
Централната банка също така промени леко позицията си по отношение на инфлацията, признавайки, че повишенията на 
цените са се оказали по-бързи и трайни от очакваното. Централната банка обаче не отстъпва от позицията си, че в крайна 
сметка инфлацията е преходна. 
„Фактът, че те продължават да разглеждат инфлацията като преходна, предполага, че ще оставят лихвите по-ниски за по-
дълго време от очакваното“, коментира Майкъл Аноре от State Street Global Advisors. 
На пазара се отрази и продължаващият сезон на отчетите. Акциите на Lyft поскъпнаха с 8,2% на фона на силни финансови 
резултати за третото тримесечие, докато цената на книжата на CVS Health се повиши с 5,69%. 
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Акциите на Bed Bath & Beyond поскъпнаха с 15,22% на фона на новината за партньорството на компанията с Kroger. 
Цената на книжата на Activision Blizzard се срина с 14,06%, след като компанията отложи пускането на две от своите видео 
игри. Фирмата представи и по-слаба прогноза за последното тримесечие на годината, въпреки че надмина очакванията за 
печалба през третото тримесечие. 
Силните корпоративни отчети помогнаха на борсовите индекси да се върнат до рекордните си стойности. От компаниите 
от S&P 500, които до момента се представили финансовите си резултати за тримесечието, 80,9% са надминали очакванията 
на анализаторите, сочат данни на FactSet. 
Междувременно стана сяно, че работодателите в частния сектор на САЩ са разкрили 571 хил. нови работни места през 
октомври, надминавайки прогнозата на Dow Jones за 395 хил. работни места. Данните за септември обаче бяха ревизирани 
надолу от 568 хил. на 523 хил. нови работни места. 
Повишения в Азия 
Основните  индекси на борсите в  Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в четвъртък, следвайки решението 
на Фед да намали месечните покупки на активи, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 273,47 пункта, или 0,93%, до 29 794,37 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 28,33 пункта, или 0,81%, до 3 526,87 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 31,56 пункта, или 1,32%, до 2 425,16 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng отчете ръст от 200,44 пункта, или 0,8%, до 25 225,19 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши със 7,51 пункта, или 0,2%, до 2 983,22 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 регистрира ръст от 35,3 пункта, или 0,48%, до 7,428 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 1,86 пункта, или 0,31%, до 597 пункта. BGBX40 се понижи с 0,24 пункта, или 0,17%, до 137,05 пункта. 
BGTR30 изтри 0,96 пункта от стойността си, или 0,15%, достигайки ниво от 659,87 пункта. BGREIT се понижи с 1,38 пункта, 
или 0,84%, до 162,30 пункта. 
 
√ Курсът на еврото остана почти без промяна 
Курсът на еврото остана почти без промяна под прага от 1,16 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1552 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1569 долара. 
 
√ Петролът върви към нов седмичен спад  
Цените на петрола се движат разнопосочно в ранната търговия в петък, след като групата ОПЕК+ отхвърли призива на САЩ 
за увеличаване на предлагането и реши да продължи да се придържа към плановете за постепенно възстановяване на 
производството, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,18 долара, или 0,22%, до 80,36 долара за барел, след като в 
четвъртък изгуби 2% от стойността си. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,23 долара, или 0,29%, 
до 79,04 долара за барел, следвайки спад от 2,5% по време на предходната сесия. 
В четвъртък Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, известни като ОПЕК+ 
се договори за плановете да увеличи добива с 400 000 барела дневно от декември, пренебрегвайки призивите на 
американския президент Джо Байдън за ускоряване на производството. 
„Това бе бърза и лесна среща за ОПЕК+“, коментира Едуард Моя от OANDA. По думите му групата „в нито един момент“ не 
е мислела за промяна на плана. 
Цените на петрола наскоро достигнаха седемгодишен връх, но по-рано тази седмица тръгнаха надолу, след като запасите 
на САЩ нараснаха повече от очакваното. 
Брентът е на път да завърши търговията със седмичен спад от 4%, а WTI – близо 5%. Това ще е втори пореден седмичен 
спад за Брента. 
Средната цена на бензина в САЩ наближава психологическата граница от 4 долара за галон (3.78 литра), като от Белия дом 
зависи дали ще успее да убеди големите производители от Г-20 да увеличат добива, за да укротят цените. 
От Белия дом заявиха, че обмислят използването на пълния набор от инструменти, с които разполагат, за да гарантират 
достъпни цени. 
„В момента можем само да гадаем, но смятам, че мерките ще включват освобождаване на част от стратегическите резерви. 
Не мисля., че нещата вървят добре за администрацията на Байдън“, добави Моя. 
 
√ Световните цени на храните с нов връх през октомври  
Световните цени на храните са нараснали през октомври за трети пореден месец, достигайки най-високото си равнище от 
юли 2011 г. Това съобщи Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО-FAO), цитирана от Ройтерс. 
За пореден път ръстът се дължи основно на поскъпването на зърнените култури и растителните масла. 
Индексът на цените на храните на FAO, който измерва месечните промени на цените на кошница с най-търгуваните в 
световен мащаб хранителни стоки, достигна средно равнище от 133,2 пункта през октомври, надминавайки 
септемврийското ниво от 129,2 пункта, което бе ревизирано надолу от 130 пункта. 
Индексът на ФАО е нараснал с 3% на месечна база и 31,3% спрямо октомври 2020 г. 
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Индексът на FAO за цените на зърнените култури се е повишил с 3,2% през октомври спрямо предишния месец, воден от 
ръст от 5% при цените на пшеницата, който според агенцията се повишават за пети пореден месец и са достигнали най-
високото ниво от ноември 2012 г. 
През септември световните цени на растителните масла са нараснали с 9,6% на месечна база до нов рекорден връх, 
подкрепени от поскъпването на палмовото масло и недостига на работна ръка в Малайзия, който ограничава 
производството. 
Световните цени на захарта обаче са се понижили с 1,8% през октомври, слагайки край на серията от шест поредни месеца 
на ръст. 
За производството на зърнени култури FAO прогнозира реколта от 2,793 млрд. тона през 2021 г., което е малко под 
очакваните преди месец 2,8 млрд. тона. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Заболеваемост, мерки, ваксинация - позицията на Министерство на здравеопазването 
- На живо: как се контролира спазването на мерките в столичния градски транспорт 
- Директно от Забърдо кметът праща на едноседмична почивка на море всеки ваксиниран 
- За поведението и отговорността на пътя - дискусия в предаването 

Нова телевизия „Здравей, България" 
- Разкази на първа линия - как работи COVID зоната в Пирогов. Гост: Директорът на болницата д-р Иван Поромански 
- Образование на COVID тест. Ще сработи ли тестването на учениците и каква ще е организацията - дискусия между 

родители и учители 
- „Новите известни": Кое е момичето, което продава фураш и има над 300 000 последователи в социалните мрежи 

 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Повече лични средства инвестира Герджиков (18 000 лв.) от Радев (10 000 лв.) в битката за президент 
в. Труд - Милиционерски бяс облада Бойко Рашков 
в. Телеграф - Темида погали 7 звезди като Токев 
в. Монитор - Всеки четвърти обитава панелка  
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Вносителите на автомобили предупреждават: Бонусът €6135 за кола на ток само ако е на лизинг - за да няма 
измами 
в. 24 часа - ЦИК ще се поправи за разписките - вярваме на машините като на касите в супермаркета 
в. Труд - Икономиката се влошава 
в. Труд - Директори и учители упрекват Стойчо Кацаров 
в. Телеграф - Рашков и Борисов в люта схватка 
в. Телеграф - Тестовете изяждат часовете в клас 
в. Монитор - Окончателно решение: ВАС отмени задължителното броене на машинните разписки 
в. Монитор - Търговци мамят онлайн с дърва и пелети на промоция  
Водещи интервюта 
в. Сега - Георги Първанов, HR специалист: 80 000 българи се завърнаха в родината в пандемията 
в. 24 часа - Тим Курт, изпълнителен директор на "Аурубис България": Цената на тока е предизвикателство, но търсим 
алтернативи - пускаме за наши нужди най-големия соларен парк тук 
в. Труд - Андрей Марков, зам.-председател на Българската болнична асоциация, пред "Труд": Държим световен рекорд по 
смъртност от COVID 
в. Телеграф - Президентът на КНСБ Пламен Димитров: Минималната заплата трябва да стане 764 лв. 
в. Монитор - Д-Р АСПАРУХ ИЛИЕВ, експерт по безопасност на ваксините, ръководител на лаборатория в Берн: Пикът на 
вълната може да е след две седмици 
Водещи анализи  
в. Сега - Един малък, но много объркан народ 
в. Сега - Грабежите в "Автомагистрали" нямат край 
в. 24 часа - В Долината на плача няма място за предизборни песни и пляски 
в. Труд - Без конкурс ББР плаща на фирма, свързана с доставчика на машини за гласуване 
в. Телеграф - Всички искат в София 
в. Монитор - Социалната политика - парите следват големите групи 
 
√ Предстоящи събития в страната на 5 ноември 
София. 

- От 8.30 ч. в страницата на Министерския съвет във „Фейсбук" министърът на правосъдието Иван Демерджиев ще 
отговаря на въпроси на граждани. 
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- От 11.30 ч. в ГДНП ще се проведе пресконференция за резултатите от проверката за строителството на 
автомагистрала "Хемус", в която ще участва министърът на вътрешните работи Бойко Рашков. 

- От 14.00 ч. в Гранитната зала в Министерски съвет министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров и екипът 
му ще проведат среща с представители на Обществения съвет, създаден с цел повишаване на обществената 
информираност за ползите от ваксините. 

- От 10.00 ч. в БТА Българският институт за правни инициативи организира пресконференция. 
- От 12.00 ч. на паркинга до сградата на районната администрация в район „Красна поляна" зам.-кметът по екология 

Десислава Билева ще направи проверка на място за събирането на излезли от употреба стари автомобилни гуми. 
- От 16.00 в зала СОХО и онлайн в каналите в социалните медии на Антикорупционния фонд ще се проведе лекция 

на холандския разследващ журналист Питър ван Хаус. 
*** 
Асеновград. 

- От 10.00 ч. при управителя на МБАЛ - Асеновград д.р Иван Червенков ученици ще дарят близо 70 книги за 
библиотеката в лечебното заведение, а между 11.00 и 12.00 ч. в болницата ще пристигне нов апарат за обдишване. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 ч. в Международен конгресен център ще се проведе конференцията Burgas Digital 2021. 
*** 
Видин. 

- От 11.00 ч. в залата на 6 ет. в сградата на Общината ще се проведе пресконференция по проект „Подобряване на 
качеството на атмосферния въздух в община Видин". 

*** 
Враца. 

- От 19.00 ч. в камерната зала на ДКТ ще се състои постановката „Голяма разбойническа приказка. 
- От 19.00 ч. в градската концертна зала ще се състои „Различният концерт" на Симфониета Враца. 

*** 
Каварна / местност Яйлата. 

- От 10.30 ч. в защитена местност Яйлата ще се състои доброволческа акция за почистване района на местността. 
*** 
Кубрат. 

- От 9.00 ч. на пл. „Възраждане" ще се състои пробно гласуване с машини. 
*** 
Плевен. 

- От 11.00 ч. в Телекомуникационен ендоскопски център Факултет „Здравни грижи" ще дипломира тържествено 
Випуск 2021 медицински сестри и акушерки. 

*** 
Пловдив. 

- От 14.00 ч. в парк „2019" в район „Тракия" ще бъде открито първото пространство, посветено на донорите. 
*** 
Смолян. 

- От 10.00 ч. пред ОДМВР, в „Райково" и пред читалище „Балкански просветител" и в „Устово" пред читалище „Кирил 
Маждаров" ще се състои пробно гласуване с машини. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще се състои премиера на сборник с разкази и писма на 
Петър Драгиев „Къде изчезна Федерер". 

- От 19.00 ч. в оперния център ще се състои камерната опера „Двамата свенливци".  

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

