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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ Бизнесът напусна среща за доходите заради поведението на синдикатите 
Конфликтът е заради искания от профсъюзите ръст на минималната работна заплата 
Със скандал приключи свиканата от вицепремиера Гълъб Донев работна среща с бизнеса и синдикатите по политиката на 
доходите до края на тази година и през следващата. 
Минималната работна заплата и исканият от профсъюзите ръст е причината за провала на диалога. 
На този етап държавата не предоставя своите разчети за бюджет 2022-ра, а представители на Министерството на 
финансите са заявили, че резерви в бюджета за тази година няма. 
Отхвърлено е и предложението на КТ „Подкрепа“ от догодина да се намали ДДС за част от стоките и услугите. 
Час след началото на срещата, свикана от вицепремиера Донев, бизнесът напусна, обиден от поведението на синдикатите, 
обясни Васил Велев, председател на АИКБ. 
„Поведение от страна на синдикатите, което не можем да го окачествим като диалог и търсене на решение. И понеже 
никой не е дошъл тук да бъде овикван, работодателите си тръгнаха. Нямаше конструктивен разговор.“ 
Александър Загоров от КТ „Подкрепа“ допълни за напрежението: 
„Васил Велев спомена, че при сегашното производство тази минимална работна заплата е висока и оттам нататък тонът 
започна да става много горещ“. 
Ябълката на раздора е исканият от синдикатите ръст на минималната работна заплата, която получават над половин 
милион българи – тя да стане 764 лв. догодина, което ще доведе до доходи над средните в 10 сектора на икономиката. 
По думите на Велев обаче, ако това се случи, ще има фалити. 
„Това, което предлагат синдикатите, е всъщност над средния осигурителен доход за повече от 10 икономически дейности. 
За да го преведем това – означава, че всички в тези предприятия трябва да получават еднакви възнаграждения или да 
минат в сивия сектор. В тези сектори кризата ги е ударила толкова тежко, че те и в момента са на загуба. Така че няма 
такава възможност да се намали печалбата, за да се увеличи минималната заплата“, каза Васил Велев. 
По думите на лидера на КНСБ Пламен Димитров тезите на работодателите са несъстоятелни, тъй като в част от секторите 
производителността на труда не може да се мери: 
„Как да измерим производителността на труда на социалния работник?“ 
Ако няма ръст на минималната заплата поне близък до искания, Пламен Димитров предупреди, че КНСБ „ще призове 
всичките 500 хиляди души, които работят на минимална работна заплата, на протестни и стачни действия от началото на 
следващата година“. 
Велев обяви, че работодателите не могат да обсъждат никакви предложения преди да видят макрорамката на бюджета за 
следващата година и какъв ръст на икономиката и каква инфлация се залагат. 
 
Dnes.bg 
 
√ Бизнесът напусна срещата със синдикатите за доходите 
Причина за конфликта е настояването на КНСБ за ръст на минималната заплата 
Представителите на работодателите напуснаха обидени организираната от вицепремиера Гълъб Донев среща с тях и 
синдикатите. На нея трябваше да се обсъдят доходите до края на тази и през следващата година. 
Председателят на АИКБ Васил Велев обясни, че са си тръгнали заради поведението на синдикатите. 
"Поведение от страна на синдикатите, което не можем да го окачествим като диалог и търсене на решение. И понеже 
никой не е дошъл тук да бъде овикван, работодателите си тръгнаха", каза той. 
Велев обяви, че работодателите не могат да обсъждат никакви предложения, преди да видят макрорамката на бюджета 
за следващата година и какъв ръст на икономиката и каква инфлация се залагат. 
Конфликтът е породен от настояването на КНСБ да се увеличи минималната работна заплата на 700 лева, а от догодина да 
е 764 лв., предаде БНР. 
Според Велев обаче, ако това се случи, ще има фалити. 
"Това, което предлагат синдикатите, е всъщност над средния осигурителен доход за повече от 10 икономически дейности. 
За да го преведем това – означава, че всички в тези предприятия трябва да получават еднакви възнаграждения или да 
минат в сивия сектор. В тези сектори кризата ги е ударила толкова тежко, че те и в момента са на загуба. Така че няма 
такава възможност да се намали печалбата, за да се увеличи минималната заплата", каза Васил Велев. 
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По думите на лидера на КНСБ Пламен Димитров тезите на работодателите са несъстоятелни, тъй като в част от секторите 
производителността на труда не може да се мери и даде пример със социалните работници. 
Ако няма ръст на минималната заплата поне близък до искания Пламен Димитров предупреди, че КНСБ "ще призове 
всичките 500 хиляди души, които работят на минимална работна заплата, на протестни стачни действия от началото на 
следващата година". 
 
НОВА ТВ 
 
√ Бизнесът напусна среща за доходите със синдикатите 
Конфликтът е породен от настояването на КНСБ да се увеличи минималната работна заплата на 700 лева 
Синдикатите заплашиха с протести, ако не се вдигне минималната работна заплата. Това стана ясно след среща между 
профсъюзите, бизнеса и представители на правителството. До сближаване на позициите така и не се стигна, защото 
работодателите и синдикатите се скараха за ръста на минималната работна заплата. 
Настояването на КНСБ e да се увеличи минималният доход на 700 лева, а от догодина да е 764 лв. Според бизнесът обаче 
това ще доведе до фалити. След изостряне на тона работодателите напуснаха срещата. 
Председателят на АИКБ Васил Велев обясни, че са си тръгнали заради поведението на синдикатите. „Това поведение не 
можем да го окачествим като диалог и търсене на решение. И понеже никой не е дошъл тук да бъде овикван, 
работодателите си тръгнаха“, заяви Велев. 
Той обяви, че работодателите не могат да обсъждат никакви предложения преди да видят макрорамката на бюджета за 
следващата година, какъв ръст на икономиката и каква инфлация се залагат. 
Конфликтът е породен от настояването на КНСБ да се увеличи минималната работна заплата на 700 лева, а от догодина да 
стане 764 лв. По думите на Велев обаче, ако това се случи, ще има фалити. 
„Това, което предлагат синдикатите, всъщност е над средния осигурителен доход за повече от 10 икономически дейности. 
За да го преведем, това означава, че всички в тези предприятия трябва да получават еднакви възнаграждения или да минат 
в сивия сектор. В тези сектори кризата ги е ударила толкова тежко, че те и в момента са на загуба. Така че няма възможност 
да се намали печалбата, за да се увеличи минималната заплата“, каза Васил Велев. 
 
Дарик  
 
√ Работодатели напуснаха срещата с вицепремиера Гълъб Донев 
Синдикатите, работодателите и вицепремиерът Гълъб Донев стартираха работна среща в Министерския съвет, 
обсъждайки мерките срещу високите цени. 
Синдикатитее настояха линията на бедност, обвързана с различни видове социални помощи, да бъде увеличена до 460 
лева. 
Настояват и за увеличаване на минималната работна заплата. 
По-малко от час след началото на срещата обаче работодателите напуснаха, след като са стигнали до скандал със 
синдикатите, несъгласни около предложението за увеличаване на минималната работна заплата.  
От изявление на председателя на АИКБ Васил Велев пред журналисти стана известно, че работодателите са се оттеглили 
заради неприемливо, според тях, поведение на синдикатите. Различия е имало по темата за минималната работна заплата 
и за основата, върху която трябва да се водят разговорите по мерките и за бюджета. 
За бизнеса фундаментът на този разговор е средносрочната бюджетна прогноза, която не им е била представена. Велев 
посочи, че поведението на синдикатите не може да бъде преценено като диалог и търсене на решение, и понеже никой 
от бизнеса не е дошъл на срещата "да бъде овикван", работодателите са си тръгнали. 
"Спорът възниква затова, че без да имаме фундамент на този разговор - средносрочна бюджетна прогноза, планирани 
други макропараметри - ръст в икономиката, инфлация, дефицит, ние не можем да вземем правилните решения", посочи 
Велев. По думите му, исканията на синдикатите са максималистични, не отговарят на икономическата реалност и биха 
довели до отрицателни последици, включително и за синдикалните членове. "Тези диаметрално противоположни 
позиции трябва да се сближават в един спокоен, аргументиран разговор, а не в крясъци и писъци", коментира той. 
Попитан дали основните различия са по минималното възнаграждение, Велев каза, че от бизнеса се борят за по-висока 
средна работна заплата, ръст в икономиката и бюджетни политики, които да способстват за това. Той припомни трайната 
позиция на бизнеса, че минималната заплата трябва да се договаря между работодатели и синдикати, и да е различна за 
различните икономически дейности. 
По думите на председателя на АИКБ, предложението на синдикатите означава предприятия в цели сектори да фалират, 
защото те и в момента са на загуба заради кризата и цените на енергоносителите. Няма възможност да се намали 
печалбата, защото печалба няма, това ще доведе или до сив сектор, или до затваряне на цели отрасли, посочи Велев. 
Междувременно от синдикалната организация КТ "Подкрепа" заявяват, че те много пъти са акцентирали върху 
традиционното неглижиране на нуждите на българските граждани и приоритизиране на исканията на частния бизнес от 
страна на управляващите в страната. 
КТ "Подкрепа" предлага мерки, които да отстранят тази несправедливост, съобщават от синдикалната организация. 
Синдикатът настоява за увеличение на минималната работна заплата до минимум 50 на сто от средната работна заплата 
за страната още от 2022 г. Включване на график за увеличение на минималната работна заплата в тригодишната 
средносрочна програма с цел постигане на средната минимална работна заплата за Европейския съюз, искат от 
Конфедерацията. 
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Административно увеличение на минималните осигурителни доходи за всички икономически дейности и професии 
минимум с ръста на минималната работна заплата през последните три години - 27 на сто, са сред мерките, които предлага 
КТ "Подкрепа". От синдиката искат увеличение на максималния осигурителен доход на 3750 лв. от 1 януари 2022 г. 
Увеличението на размера на максималната пенсия на 1500 лв. към момента противоречи на Кодекса за социално 
осигуряване, тъй като следва да е 40 на сто от максималния осигурителен доход, допълват от синдиката.  
КТ "Подкрепа" предлага изготвяне на график за достигане на максималния осигурителен доход до 10 пъти минималната 
работна заплата в следващите 3 години, именно така по естествен ред ще отпадне и таванът на пенсиите, смятат от 
синдиката. 
Синдикалната организация иска обвързване на предоставяните социални помощи за бизнеса (както във връзка със 
справянето с последиците от пандемията, така и във връзка с новите европейски помощи по линия на Плана за 
възстановяване и устойчивост) с изпълнение на няколко критерия от обществен интерес като: нивата на медианната 
заплата в предприятието да бъде равна минимум на медианната заплата в страната; наличие на КТД в предприятието, 
което получава социалната помощ. 
Въвеждане на необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата от 1 януари 2022 г., въвеждане на 
диференцирано ДДС за стоки от първа необходимост, увеличение на корпоративните данъци на 15 на сто от 1 януари 2022 
г. и постепенно нарастване до средноевропейски нива в рамките на три години, са сред предложените мерки на синдиката. 
Ограничаване на износа на електроенергия до размера на излишъка, който националната система произвежда, но не 
потребява, искат от синдиката. КТ "Подкрепа" се присъединява към исканията, изпратени от КНСБ, по отношение на 
премахване на ограничението на допустимото ниво на разходи по КФП в размер на 40 на сто от БВП, съгласно Закона за 
публичните финанси. 
Според КТ "Подкрепа" различният подход към бизнеси и граждани беше илюстриран много ярко през последните дни, 
когато беше прието да се изплащат компенсации на бизнеса (не само за ключовите публични предприятия - ВиК, болници, 
детски градини и пр.) в размер на 450 млн. лв. само за два месеца, докато отделеният за домакинствата бюджет е в размер 
на 15 млн. лв. 30 пъти по-малко средства за гражданите. "За разлика от бизнеса, гражданите никога не са настоявали за 
спешно въвеждане на либерализацията на енергетиката, която е причината за високите цени на електричеството в 
България през последните месеци. Но именно гражданите, а не бизнесът, ще понесат тежките последствия", допълват от 
синдиката. 
 
Economic.bg 
 
√ Бизнecът ce сĸapa cъc cиндиĸaтитe зapaди минимaлнaтa зaплaтa 
Paбoтoдaтeлитe нe ca гoтoви дa oбcъждaт вдигaнe нa MPЗ, a cиндиĸaтитe зaплaшвaт cъc cтaчни дeйcтвия 
Paбoтoдaтeлитe ce cĸapaxa cъc cиндиĸaтитe зapaди плaнoвeтe зa yвeличeниe нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa oт нaчaлoтo 
нa cлeдвaщaтa гoдинa. Двeтe cтpaни бяxa пoĸaнeни нa cpeщa в coциaлнoтo миниcтepcтвo, нo пpeдcтaвитeлитe нa бизнeca 
я нaпycнaxa пpeждeвpeмeннo, пo дyмитe нa пpeдceдaтeля нa AИKБ Bacил Beлeв – зapaди пoвeдeниeтo нa cиндиĸaтитe. 
Πoвeдeниe oт cтpaнa нa cиндиĸaтитe, ĸoeтo нe мoжeм дa гo oĸaчecтвим ĸaтo диaлoг и тъpceнe нa peшeниe. И пoнeжe ниĸoй 
нe e дoшъл тyĸ дa бъдe oвиĸвaн, paбoтoдaтeлитe cи тpъгнaxa“, ĸoмeнтиpa Beлeв пpeд мeдиитe нa излизaнe oт cpeщaтa. 
Toй дoпълни, чe paбoтoдaтeлитe нe иcĸaт дa oбcъждaт ниĸaĸви пpeдлoжeния зa yвeличaвaнe нa минимaлнaтa paбoтнa 
зaплaтa пpeди финaнcoвoтo миниcтepcтвo дa пpeдcтaви мaĸpopaмĸaтa нa бюджeтa зa cлeдвaщaтa гoдинa и cpeднocpoчнa 
бюджeтнa пpoгнoзa. Beдoмcтвoтo бaви пyблиĸyвaнeтo нa въпpocнитe дoĸyмeнти зaceгa. B пpeдишнaтa cpeднocpoчнa 
бюджeтнa пpoгнoзa, изгoтвeнa oт пpaвитeлcтвoтo нa Бoйĸo Бopиcoв, пoвишaвaнe нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa нe ce 
пpeдвиждaшe, нo пopaди ycĸopявaщaтa ce инфлaция тeмaтa oтнoвo e нa днeвeн peд. 
Cпopът възниĸвa зaтoвa, чe бeз дa имaмe фyндaмeнт нa тoзи paзгoвop - cpeднocpoчнa бюджeтнa пpoгнoзa, плaниpaни дpyги 
мaĸpoпapaмeтpи - pъcт в иĸoнoмиĸaтa, инфлaция, дeфицит, ниe нe мoжeм дa взeмeм пpaвилнитe peшeния“, пocoчи Beлeв. 
Πo дyмитe мy, иcĸaниятa нa cиндиĸaтитe ca мaĸcимaлиcтични, нe oтгoвapят нa иĸoнoмичecĸaтa peaлнocт и биxa дoвeли дo 
oтpицaтeлни пocлeдици, вĸлючитeлнo и зa cиндиĸaлнитe члeнoвe. Πo дyмитe нa пpeдceдaтeля нa AИKБ, пpeдлoжeниeтo 
нa cиндиĸaтитe oзнaчaвa пpeдпpиятия в цeли ceĸтopи дa фaлиpaт, зaщoтo тe и в мoмeнтa ca нa зaгyбa зapaди ĸpизaтa и 
цeнитe нa eнepгoнocитeлитe. 
„Toвa, ĸoeтo пpeдлaгaт cиндиĸaтитe, e вcъщнocт нaд cpeдния ocигypитeлeн дoxoд зa пoвeчe oт 10 иĸoнoмичecĸи дeйнocти. 
Зa дa гo пpeвeдeм тoвa – oзнaчaвa, чe вcичĸи в тeзи пpeдпpиятия тpябвa дa пoлyчaвaт eднaĸви възнaгpaждeния или дa 
минaт в cивия ceĸтop. B тeзи ceĸтopи ĸpизaтa ги e yдapилa тoлĸoвa тeжĸo, чe тe и в мoмeнтa ca нa зaгyбa. Taĸa чe нямa 
тaĸaвa възмoжнocт дa ce нaмaли пeчaлбaтa, зa дa ce yвeличи минимaлнaтa зaплaтa“, пocoчи Beлeв. 
Koнфлиĸтът e пopoдeн oт нacтoявaнeтo нa KHCБ дa ce yвeличи минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa oт cлeдвaщaтa гoдинa нa 764 
лв. Лидepът нa KHCБ Πлaмeн Димитpoв зaяви, чe aĸo нямa pъcт нa минимaлнaтa зaплaтa пoнe близъĸ дo иcĸaния, 
cиндиĸaтът. 
щe пpизoвe вcичĸитe 500 xиляди дyши, ĸoитo paбoтят нa минимaлнa paбoтнa зaплaтa, нa пpoтecтни, cтaчни дeйcтвия oт 
нaчaлoтo нa cлeдвaщaтa гoдинa“. 
 
В. Труд 
 
√ Скандал между синдикати и работодатели на срещата със служебния социален министър Гълъб Донев 
Скандал беляза работната среща между синдикатите, работодателите и вицепремиера Гълъб Донев, която се проведе в 
Министерския съвет. 
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По-малко от час след началото на срещата работодателите напуснаха, след възникнал спор със синдикатите. Причината - 
несъгласни са с предложението за увеличаване на минималната работна заплата. Това съобщи на излизане председателят 
на АИКБ Васил Велев: "Имаше поведение от страна на синдикатите, което не може да го окачествим като диалог и като 
търсене на решение. И понеже никой не е дошъл тук да бъде овикван, работодателите си тръгнаха. Нямаше конструктивен 
разговор", заяви Васил Велев. 
По думите му спорът е възникнал за това, че без да има средносрочна бюджетна прогноза, планирани други 
макропараметри като ръст в икономиката, инфлация, дефицит, не може да се вземат правилните решения. 
"Естествено, че исканията на синдикатите са максималистични, които не отговарят на икономическата реалност и биха 
довели до отрицателни последици, включително за синдикалните членове, но тези диаметрално противоположни 
позиции трябва да се сближават в един спокоен, аргументиран, конструктивен разговор, а не с крясъци и писъци", допълни 
още Велев. 
Работодателите се борят за по-висока средна работна заплата, ръст в икономиката и бюджетни политики. 
"КНСБ изложи тяхната позиция, всички търпеливо изслушахме, макар в нея да има много положения, които не са верни и 
с които ние принципно не сме съгласни", каза Велев. 
Синдикатите настояват минималната работна заплата да се увеличи до 764 лв. от първи януари 2022 г., или ръст с около 
17 % в сравнение със сегашния размер от 650 лв. Работодателите са против с аргумента, че размерът на минималната 
работна заплата трябва да се договаря между бизнеса и синдикатите по икономически дейности. Смятат още, че 
предлаганият размер ще е по-висок от средния размер на заплатата в 10 икономически дейности, или сектори, и на 
практика предприятията от тези сектори трябва да плащат минимална заплата от печалбата си, каквато нямат заради 
кризата. 
От своя страна, лидерът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че ако от януари догодина не бъде увеличена минималната 
работна заплата от 650 на 764 лв., ще призове всички 500 000 работещи на тази заплата на безсрочни стачни действия. По 
думите му, увеличението на заплатата е наложително, защото няма вече кой да работи за 650 лв., съответно ако бизнесът 
не увеличи възнагражденията, няма да има откъде да намери работещи. 
От КТ "Подкрепа" допълниха, че това, което им е съобщено от финансовото министерство, е, че пари в бюджета за 
компенсация и на работници, и на предприятия, вследствие на кризата, има в минимален размер. 
 
Off News 
 
√ Работодателите се обидиха на синдикатите и напуснаха среща за мерките в кризата  
Работодателите напуснаха работна среща в Министерския съвет за мерките в кризата и параметрите на бюджета. От 
изявлението на председателя на АИКБ Васил Велев се разбра, че работодателите са се оттеглили заради неприемливо, 
според тях, поведение на синдикатите. 
Различия е имало по темата за минималната работна заплата и за основата, върху която трябва да се водят разговорите по 
мерките и за бюджета. 
За бизнеса фундаментът на този разговор е средносрочната бюджетна прогноза, а такава не им е била представена. Велев 
посочи, че поведението на синдикатите не може да бъде преценено като диалог и търсене на решение, и понеже никой 
от бизнеса не е дошъл на срещата "да бъде овикван", работодателите са си тръгнали. 
"Спорът възниква затова, че без да имаме фундамент на този разговор - средносрочна бюджетна прогноза, планирани 
други макропараметри - ръст в икономиката, инфлация, дефицит, ние не можем да вземем правилните решения", посочи 
Велев. По думите му, исканията на синдикатите са максималистични, не отговарят на икономическата реалност и биха 
довели до отрицателни последици, включително и за синдикалните членове. "Тези диаметрално противоположни 
позиции трябва да се сближават в един спокоен, аргументиран разговор, а не в крясъци и писъци", коментира той. 
Попитан дали основните различия са по минималното възнаграждение, Велев каза, че от бизнеса се борят за по-висока 
средна работна заплата, ръст в икономиката и бюджетни политики, които да способстват за това. Той припомни трайната 
позиция на бизнеса, че минималната заплата трябва да се договаря между работодатели и синдикати, и да е различна за 
различните икономически дейности. 
По думите на председателя на АИКБ, предложението на синдикатите означава предприятия в цели сектори да фалират, 
защото те и в момента са на загуба заради кризата и цените на енергоносителите. Няма възможност да се намали 
печалбата, защото печалба няма, това ще доведе или до сив сектор, или до затваряне на цели отрасли, посочи Велев. 
КНСБ изложи тяхната позиция, всички търпеливо изслушахме, макар и в нея да има положения, които не са верни, но 
когато се опитахме да изложим нашата позиция, вместо да бъдем търпеливо изслушани и оборени с аргументи, не можеше 
да се продължи да се говори, заяви Велев. 
 
БНТ 
 
√ Скандал на среща в МС заради искането минималната заплата да стане 764 лв. 
Синдикати и работодатели се изпокараха на спешна среща при вицепремиера и социален министър Гълъб Донев в 
Министерския съвет. Причината: искането на синдикатите за увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 
догодина до 764 лв. На срещата, която приключи доста по-рано от очакваното, социалните партньори се разминаха по 
мерките за компенсиране на работещите и бизнеса заради кризата. 
Срещата при вицепремиера и социален министър Гълъб Донев трябваше да набележи мерки за компенсиране на 
работещите и работодателите заради инфлацията в условията на кризата, породена от пандемията. 
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Още на първия час работодателите напуснаха след скандал със синдикатите. Ябълката на раздора се оказа исканото 
увеличение на минималната работна заплата до 764 лева догодина. 
Според синдикатите, увеличението ще компенсирани отчасти инфлацията, а според работодателите - ще свие и без това 
минималните печалби на предприятията, изпитващи затруднения в средата на кризата. 
По-малко от два часа. Толкова отне на синдикатите и работодателите да не се разберат за увеличението на минималната 
работна заплата от първи януари. 
Заради инфлацията синдикатите настояват тя да стане 764 лв. 
Когато ние се опитахме да изложим нашата позиция, се разнасяха писъци и крясъци, каза Васил Велев, предс. на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Васил Велев спомена, че при сегашното производство тази минимална работна заплата е висока, което вече беше 
недопустимо, каза Александър Загоров, КТ "Подкрепа". 
Работодателите са твърдо против увеличаването на минималното възнаграждение, защото то било над средния 
осигурителен доход в 10 сектора в икономиката. 
Там в тези сектори кризата ги е ударила толкова тежко, че те и в момента са на загуба, така че няма такава 
възможност да се намали печалбата, за да се увеличи МРЗ. Тъй като печалба няма. Това ще доведе или до сив сектор, 
или до затваряне на цели предприятия, каза Васил Велев, предс. на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Според синдикатите, възможност за ръст на минималното възнаграждение има. 
Аргументът на Велев, че, видите ли, като вдигнем МРЗ-то, ще трябва да уволним шивачките, е пълен нон-сенс. Така 
че, тия приказки са приказки за наивници. Няма вече хора и тия 500 000 души, които са на МРЗ, го казват ясно, които 
ще работят за тези пари, няма да има просто такива. Ако няма сериозно увеличение на МРЗ или близко до него, от 1 
януари, КНСБ ще призове всички 500 000 души, които работят на МРЗ, на протестни стачни действия от началото 
на следващата година, каза Пламен Димитров, лидер на КНСБ. 
Натискът на инфлацията, която до края на годината се очаква да достигне 5%, усещат все повече работещи. Галя Христова 
от Русе работи в търговска верига и не може да си представи как човек оцелява с 650 лв. 
Ето ни количката - 200 лв. сме оставили. Четири седмици по 200 лв. колко са – 800 лв. Докога ще ни стигне? Според вас 
работната заплата минималната от 650 за какво стига? Нищо. 
Павлина Минчева е собственик на фирма за продажба на канцеларски материали и офис техника. Има петима служители. 
Категорична е, че на този етап вероятността да повиши заплатите им е нулева. 
Поради малките продажби, поради ковид ситуацията – намалели са ни обемите на продажби. Електричеството при 
нас е с 200% е разликата между август и септември във фактурата. 
Работодателите отказват да обсъждат ръст в доходите, преди да е ясна макрорамката за догодина. 
Какви параметри за работници и фирим ще бъдат заложени в бюджета за догодина, предстои да разберем. 
 
Dir.bg  
 
√ Васил Велев: Не зеленият сертификат води до загуба на работа, а свитите обороти на бизнеса 
Podcast новините от деня, 5 ноември 2021 г. 
Родителите решават до понеделник ще пускат ли децата си на училище срещу щадящо тестване за COVID-19 със слюнка 
или ще ги оставят да учат вкъщи онлайн. МОН пусна декларации, които трябва да са попълнени до 12 часа на 8 ноември.  
Здравният министър Стойчо Кацаров събра представители на Обществения съвет, създаден с цел повишаване 
обществената информираност за ползите от ваксините. Призиви за имунизирането срещу коронавирус се чуха 
от генералния директор на БЧК проф. Красимир Гигов, главния секретар на Мюсюлманското изповедание в България 
Джелал Фаик, състезателя по лека атлетика Борис Линков, психолога Ани Владимирова и директора на Държавната 
психиатрична болница в Курило Цветеслава Гълъбова, социолозите Първан Симеонов и Андрей Райчев и много други. 
В същото време един селски кмет призова жителите на Забърдо: "Имунизирайте се и отивате на безплатна почивка".  
Хората, които не разполагат със зелен сертификат, а работодателят им го изисква, могат да си вземат платен или неплатен 
отпуск, припомнят от КНСБ. А от Асоциацията на индустриалния капитал твърдят, че не изискването за документа води до 
загуба или смяна на работата, а значително намалените обороти на бизнеса, засегнат от заповедта на здравното 
министерство.  
Още от коментарите на Тодор Капитанов от КНСБ и на Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал чуйте в 
подкаст новините.  
 
БТВ 
 
√ Бизнес vs. синдикати: С колко ще се увеличи минималната заплата догодина 
Синдикатите поискаха минималното възнаграждение от следващата година да бъде 764 лв.  
Темата за повишаването на минималната работна заплата скара синдикатите и бизнеса през миналата седмица. В „Тази 
сутрин“ Александър Загоров от КТ „Подкрепа“ коментира, че ситуацията е тежка и за двете страни. 
От организацията поискаха минималното възнаграждение от 1 януари 2022 г. да бъде 764 лв., в момента е 650 лв. 
„Закъсняваме като държава с много неща, както закъсняхме с Плана за възстановяване, така сега закъсняваме с 
бюджетната рамка за догодина. Работниците имат огромни нужди, няма даване на пари, те се изработват и се постигат с 
тежък труд“, допълни Загоров. 

https://m.dir.bg/dnes/dir-podcast/vasil-velev-ne-zeleniyat-sertifikat-vodi-do-zaguba-na-rabota-a-svitite-oboroti-na-biznesa
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По думите му минималната работна заплата е била капката за раздора с бизнеса. „Самото скарване си дойде естествено. 
Не беше редно въобще държавата да прави среща, при положение, че няма какво да каже. Финансовият министър закъсня, 
той можеше да каже какви са възможностите на бюджета“, посочи Загоров. 
Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов призна, че животът е 
поскъпнал, но от бизнеса не са съгласни с предложеното от синдикатите увеличение. 
„Минималната работна заплата през последните 20 г. се увеличава всяка година. Бизнесът не е съгласен с този скок от 
17,5%. През октомври и ноември винаги имаме този спор със синдикатите, защото не сме се разбрали за механизъм за 
определяне на минималната работна заплата“, посочи Иванов. 
Той обясни, че бизнесът е напуснал срещата със синдикатите и държавата миналата седмица, защото социалният диалог 
е бил нарушен – нямало е аргументи, а говорене на висок тон. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Dobrich media 
 
√ Новото поколение деца изисква нови подходи на преподаване 
Новото поколение български деца и млади хора изисква нови подходи на преподаване. Това поставя редица 
предизвикателства пред българските учители. Все още в голяма част от обучителните програми липсват задачи, развиващи 
творческото мислене, липсват задачи за екипност, критично мислене и решаване на проблеми. За да се промени това, 
първо трябва да се промени мисленето на преподавателите, чрез което да бъде променено и качеството на учебния 
процес. Добър пример са редица частни училища, които привличат по-креативни и млади преподаватели и вече използват 
нови технологии и дидактически подходи за обучение. Около тези твърдение се обединиха участниците във форума 
„Творчеството на учителите, като принос към развитието на образованието в България“, организиран от Българска 
асоциация на частните училища (БАЧУ). 
Това е първото от поредицата събития, посветени на 25-тата годишнина от създаването на БАЧУ. Гости на събитието бяха 
зам.-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова, екип на дирекция ОБЧУМ – МОН, д-р Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ, д-р Милен Врабевски, фондация „Памет“, проф. Силвия Николаева, СУ „Св. Климент Охридски“, 
Георги Иванов, Девелопия, партньори на БАЧУ и други. 
„Бъдещето на България е такова, каквото го подготвим в училище! Така мъдро напътства от миналото Константин 
Величков. А ключът се носи от нашите учители и екипи. Форумът, който организираме, е посветен на колегите, учителите 
от нашите детски градини и училища, с прочит за тяхната значимост за осигуряване за качествено образование, обучение 
и възпитание, за приноса им за развитие на потенциала на всяко дете, ученик, за развитието на образователната система 
у нас“, заяви председателят на БАЧУ Мария Каменова. 
По думите на Мария Каменова с обмяната и споделения практически опит ще се създадат възможности учителите да 
получат сцена и признание не само от страна на учениците, родителите и екипите, в които работят, а и в една по-голяма 
споделена професионална общност. 
„Години наред образованието не беше сред приоритетните политики на нито едно правителство. Това доведе до едни от 
най-лошите резултати за България – последно място в ЕС по общи резултати на учениците на международния тест PISA 
2018 г. Днешните деца не възприемат информацията по традиционните канали. Те не желаят да учат по традиционния 
начин, не желаят да стоят часове наред на ученическата скамейка и да наизустяват дати, цифри, факти, те искат да ги 
преживеят. Затова трябва да преодолеем традиционните дидактически подходи на комуникация и да подкрепим 
учителите да развият своя потенциал в дигиталната ера“, допълни д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Д-р Ангелова беше категорична, че надграждането и повишаването на квалификацията и творческото мислене на 
учителите е особено важно в период на пандемия и стремглаво навлизане на новите технологии. Според нея българското 
образование не следва да бъде разделяно на частно и държавно, тъй като всеки учител следва да бъде подкрепен, 
мотивиран и достатъчно свободен да прилага повече творчество в своята работа. 
Тя заяви, че АИКБ ще продължава да подкрепя дейността и целите на БАЧУ за по-голямо признаване на частното 
образование и приемането му като неотменима и интегрална част от цялата система на образованието. „Считаме, че 
българските частни училища имат право и трябва да бъдат подкрепени от новите програми на ЕС, както чрез Плана за 
възстановяване и устойчивост, така и чрез Програма „Образование“ като допустим бенефициент“, каза още тя. 
Д-р Милена Ангелова припомни, че още преди 5 години АИКБ е анализирала редица проблеми в образованието и на тази 
основа организацията е предложила конкретни мерки и политики за цялата образователна система. По думите на д-р 
Ангелова благодарение на тези мерки към днешна дата има засилен интерес към средното професионално образование 
– над 50%, като най-голям е интересът към техническите специалности. А с последно приетите промени в Закона за висшето 
образование са били включени редица предложения на Асоциацията за улесняване на прехода от образование към 
заетост и подобряване на качеството на висшето образование чрез по-тясна връзка с бизнеса. 
По време на събитието бяха коментирани възможностите за повишаване на качеството на учебния процес, повишаването 
на квалификацията и уменията на преподавателите, измерването на постигнатите резултати и други. 
 
 
 

 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/biznes-vs-sindikati-s-kolko-shte-se-uvelichi-minimalnata-zaplata-dogodina.html
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ На извънредно заседание: Кабинетът одобри изменения в програмата за компенсация на фирмите заради скъпия ток  
На извънредно заседание правителството е одобрило изменения в програмата за компенсация на предприятията, 
засегнати от повишените цени на тока за бизнеса. 
Одобрен е бил проектът за договор, на базата на който ще се правят компенсациите. 
Министърът на енергетиката ще трябва да сключи такива договори с различните доставчици и производители на 
електрическа енергия, които продават пряко ток на небитови клиенти. 
Плащанията по договорите ще се извършат след положително становище от Европейската комисия. 
От Министерския съвет отчитат, че договорите са нужни, за да могат засегнатите бизнеси да получат обещаната 
компенсация от 110 лева за всеки мегаватчас в сметките за октомври и ноември. 
В програмата за компенсиране ще могат да се включат и фактури, издадени преди подписването на договора на държавата 
със съответния доставчик. 
За тях доставчикът ще е задължен да уведоми клиента за полагащата му се компенсация, която ще бъде предоставена чрез 
намаляване на следващи плащания от клиента. 
 
√ НСИ: Рязко влошаване на потребителските нагласи през октомври 
Потребителските нагласи през октомври се влошават рязко заради нарастващ песимизъм в оценките и очакванията на 
потребителите по отношение на икономическата ситуация в страната, на техните спестявания, на безработицата, както и 
по отношение на растящата инфлация и склонността им за пазаруване, показват резултати от последното тримесечно 
проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
През октомври 2021 година общият показател на потребителското доверие в България спада с цели 10,8 пункта спрямо 
юли, когато нарасна с 3,5 пункта, като има влошаване на доверието на население както в селата (спад с 11,9 пункта), така 
и в градовете (понижение с 10,2 пункта). 
Общата оценка през октомври на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните 
дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-песимистични спрямо предходното 
наблюдение, като тези балансови показатели се понижават съответно с 9,6 и с 13,3 пункта. 
 

Графики на индекса на потребителско доверие в градовете и селата

 
 
По-голяма част от потребителите определят настоящата икономическа ситуация в страната като неблагоприятна за 
спестяване, като се влошават и очакванията им по отношение на възможността да спестяват през следващите дванадесет 
месеца. 
Същевременно потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на 
потребителските цени, като се запазват и техните инфлационни очаквания за следващите дванадесет месеца. 
По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът също нараства, като мненията 
на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания. 
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Последната анкета на НСИ отчита и влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка 
на предмети за дълготрайна употреба, като по-резервирани са и намеренията на потребителите да извършват такива 
разходи през следващите дванадесет месеца. 
Негативна е и нагласата на потребителите по отношение на извършването на разходи за "покупка на кола" и за 
"подобрения в дома" през следващите дванадесет месеца. 
 
√ Христо Бозуков: След изборите дърва за огрев ще има в изобилие 
Около 30% от заявените животни са виртуални, каза министърът на земеделието 
Интервю на Веселина Миланова с Христо Бозуков 
По време на мандата на служебните правителства Министерството на земеделието е било отворено за диалог със 
стопаните, каза в интервю за БНР министърът на земеделието Христо Бозуков. По думите му е направено много за малките 
и средните стопанства. 
В ДФ „Земеделие“ вече се работи по нов начин за разглеждане на проектите, уточни Бозуков във връзка със забавянето, 
което за някои проекти е било почти тригодишно. 
80 на сто от хората в списъците на кметовете вече са получили дърва за огрев, съобщи Христо Бозуков. По думите му в 
района на Гоце Делчев вече има излишък на дърва в складовете. 
С прогнозата, че след изборите дърва ще има в изобилие Бозуков даде пример от Кърджалийско, където кметовете имали 
по три списъка – „един за една партия, втори за втора партия и трети за тези, които не са в никоя партия и по тези списъци 
въздействат  върху населението“. 
По повод приключилия одит в Агенцията по храните земеделският министър изтъкна, че „има доста интересни неща“. 
В предаването „Преди всички“ Христо Бозуков посочи, че извършваният за салмонела контрол, свързан със задържане на 
пратки на птиче месо и яйца, „предизвиква известни съмнения“. 
Той обърна внимание и върху „превъзлагане на дейности, които самата БАБХ може да извършва със своите лаборатории, 
а по незнайно какви причини те са предоставени за извършване от други лаборатории“, което е довело до натрупване на 
задължения към тези фирми. Договорите са били финансово необезпечени и негарантирани със средства, допълни 
Бозуков. 
По темата с виртуалните животни министър Бозуков отбеляза, че излизат все нови и нови данни и предстои сигналите да 
бъдат предоставени на ДФ „Земеделие“ и на Агенцията по храните за извършване на проверки. 
„И констатираните нарушения ще се отразят върху изплащането на суми. Засега констатацията е, че около 30% от заявените 
животни са в сферата на виртуалните.“ 
Бозуков е на мнение, че драма с напояването няма и предстои то да се подобрява. 
„Трябваше да помислим за възстановяване и устойчивост на българското земеделие, а не на „Напоителни системи“, 
коментира той.  
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Петър Тодоров: Разкритата схема има повтаряемост във всеки лот на "Хемус" 
Чакаме прокуратурата да издаде постановление за нашите по-нататъшни действия 
Интервю на Диана Янкулова с Петър Тодоров в предаването ''Неделя 150'' 
"Машините, които са предвидени за изборите на 14 ноември, са вкарани в склада на фирмата, а тези 228 машини не са 
вкарани в този склад, както беше оповестено, те са били на отделен прицеп, запечатани в метален контейнер. Оставени са 
извън склада в запечатан контейнер, не са вкарани и омешани с останалите машини, които ще се използват за 
изборите". Това заяви пред БНР главният секретар на МВР Петър Тодоров във връзка с твърдения на една от 
регистрираните за вота коалиции, че се подготвят изборни манипулации чрез 228 допълнителни машини, които се 
съхраняват заедно със закупените за вота устройства 
Той подчерта, че ЦИК е уведомена за това и тя е подала писмо в ДАНС, които са извършили проверка на място и са 
установени посочените от него обстоятелства. 
Главният секретар на МВР коментира и проверките за купуване на гласове за предстоящите избори: 
"Резултатите досега са - около 185 сигнала, образувани 48 досъдебни бързи производства за над 3500 протокола по чл. 65 
от ЗМВР. Различни са начините за купуване на гласове или оказване на въздействие. Нашите действия ще продължат, за 
да могат хората да гласуват спокойно и по съвест". 
Петър Тодоров съобщи, че има райони, в които се прилага схема за купен вот чрез гласуване с подвижни секции за 
гласуване: 
"Извършват се множество проверки относно истинността на подадените заявления за гласуване с подвижна урна". 
В предаването "Неделя 150" Тодоров коментира нарушенията около изграждането на 5-и лот на АМ "Хемус": 
"Това, което знаем, е, че за лотовете от 1-ви до 6-и авансово са раздадени 696 милиона лева. Ние показахме схемата само 
на лот 5 по разработката на ГДБОП. Такива схеми са вървели и по другите лотове, ние работим и ще докажем, че тази схема 
има повтаряемост във всеки един лот". 
По думите му за 5-и лот схемата е ясна: 
"Паричните преводи са изтеглени кешово от едно лице, което тегли на няколко пъти по милион, милион и половина, без 
предварителна заявка, плащайки едни огромни такси. поставяйки ги в торбички или каквото е необходимо според размера 
на купюрите, ги е отнесло в неизвестна посока. Лицето ни е известно и ще работим да установим къде точно е отнесло тези 
пари. ... Дали тези пари са укрити по сейфове, каси, гардероби, или са изнесени по офшорни средства, ние ще направим 
всичко възможно да установим".  

https://bnr.bg/post/101553238
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На лотовете от 7 до 9 не само, че няма техническа документация, но дори няма очертано трасе, посочи още главният 
секретар на МВР и обобщи, че става дума за огромна престъпна схема. 
Главният секретар на МВР изказа очакване прокуратурата да се включи активно: 
"Ние сме докладвали на дежурния прокурор материалите, той ги е приел и е заявил, че в материалите се съдържат данни 
за престъпление, като той ще направи разкриване на банковата тайна. Чакаме постановление за нашите по-нататъшни 
действия относно документиране на цялата престъпна схема".  
Той съобщи, че продължава проверката по участъка на АМ "Хемус" в района на Търговище, иззет е материал за проби, 
ратои се заедно с ДНСК, иззета е и цялата документация, свързана със строителството на магистралата. 
Интервюто на Диана Янкулова с Петър Тодоров в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Половин милиард лева дългови книжа ще бъдат предложени на аукцион на вътрешния пазар  
Половин милиард лева дългови книжа ще бъдат предложени на поредния аукцион на вътрешния пазар, става ясно от сайта 
на БНБ. Ако поръчките бъдат одобрени в обявения обем, новопоетият дълг на страната ни от началото на годината ще 
достигне 2,8 млрд. лева. 
Предложени са 5-годишни облигации при нулева лихва, като при предишния аукцион за същите книжа те постигнаха 
доходност от минус 0,02%. Тя е доста по-висока спрямо предходните емисии от същия вид, въпреки че все още е в 
отрицателния спектър, което означава, че 5-годишните държавни облигации поскъпват. 
Тенденцията се наблюдава и при книжата за 10 години и половина, които бяха обявени за продан при предишния аукцион. 
Тогава доходността бе 0,53 на сто при 0,2 на сто на предходната емисия. Засега страната ни не е излизала на външните 
пазари от началото на годината. Годишният лимит за нов дълг е от 4,5 млрд. лева, като към момента са поети 2,3 милиарда 
лева. 
 
√ Временни ограничения на движението по автомагистрала „Струма“  
Движението от 31-ви до 37-ми км на автомагистрала „Струма“ в посока Кулата ще се осъществява в една лента от 8 до 12 
ч. днес, съобщават от АПИ. 
Заради полагането на пътна маркировка ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента, като трафикът ще 
е в активната. 
От 12 до 18 ч. движението от 37-и до 35-и км на магистралата в посока София ще е само в активната лента. 
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. 
 
√ Полицаите имат професионален празник  
Православната църква почита Св. Архангел Михаил. Денят е познат като Архангеловден.  
Осми ноември е и професионален празник на българската полиция. За пръв път той се отбелязва през 1921 година, но по 
стар стил - на 21 ноември. 
Празникът на българската полиция е възстановен по предложение на Националния полицейски синдикат през 1994 г., след 
като отбелязването му е отменено след 1944-та. 
Главният секретар на МВР Петър Тодоров поздрави колегите си за днешния празник: 
„Да им пожелая преди всичко в тези времена много здраве, търпение и здраве на техните близки. Наистина последната 
година беше много трудна за полицията, както по отношение на Covid задълженията, освен всички нормални задължения, 
които имаме ежедневно, така и мигрантската криза, три пъти в годината избори, които логистично трябва да осигуряваме, 
така че наистина беше една тежка година за целия състав на полицията и пожелавам много здраве и сили“. 
 
√ Какво може да повлияе на цените на енергията  
Цените на електроенергията в европейски мащаб ще бъдат по-конкурентни, ако има по-добра инфраструктурна свързаност 
между държавите. Мнението е на Ярослав Жембец, директор на Бюрото по стратегии и проекти в полската енергийна 
борса. На въпрос на БНР дали полската енергийна борса гледа към сътрудничество с колеги от Балканите, Жембец заяви, 
че засега подобен проект би бил трудно осъществим. 
Като представител на енергийната борса в Полша Ярослав Жембец отказа да коментира директно цените на енергията, но 
подчерта, че високите им стойности се дължат на редица фактори. Макар и не водещ, единият от тях е поведението на 
борсовите играчи: 
"Пазарът ще се разшири, от което ще последва и промяна на отношението на търговците. Това не е валидно само за 
полския пазар, а именно, че търговците използват алгоритми. Колкото по-стегнат е пазарът, толкова по-големи са 
възможностите им да се възползват от малките изменения в цената, за да спечелят от това". 
Въпреки че повечето съседни държави имат връзка за пренос на електроенергия помежду си, инфраструктурата не е 
достатъчно добра, за да може предприятие от една държава да си купува ток от съседната например. В същото време: 
"Колкото повече играчи има на пазара или казано по друг начин – колкото повече потребители има, толкова по-добре. 
Това ще увеличи конкуренцията между малките играчи, които идват на борсата и се опитват да спечелят от разликите в 
цените в Полша, Чехия и Словакия например". 
 
√ Спад на продажбите на дребно в ЕС през септември, но при нарастване в България 
Продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС се понижиха изненадващо през септември, но търговията на дребно в 
България нарасна за пръв път от три месеца насам, показват данни на Евростат. 

https://bnr.bg/post/101553008/petar-todorov-razkritata-shema-ima-povtaraemost-vav-vseki-edin-lot-na-hemus
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През септември продажбите на дребно в еврозоната и в рамките на целия ЕС се свиха съответно с 0,3%  и с 0,2% спрямо 
август, когато отчетоха повишения съответно с 1,0% и  0,8%. 
Продажбите на дребно в България обаче се повишиха през септември, прекъсвайки негативната тенденция от юли и август, 
когато отбелязаха спад съответно с 1,2% и с 1,4 на сто, според европейската официална статистика. 
Понижението през септември в рамките на ЕС се дължеше до голяма степен на спад с 1,3% при продажбите на 
нехранителни стоки, докато продажбите на автомобилни горива се увеличиха с 1,0%, а тези на храни, напитки и тютюневи 
- с 0,8 на сто. 
Най-солиден спад с 2,5% при търговията на дребно беше отчете в Германия, следвана от Финландия (понижение с 1,9%) и 
Нидерландия (с 1,2%), докато най-солиден растеж на продажбите на дребно през септември имаше в Естония (скок със 
7,1%), Словакия (повишение с 2,9%) и Люксембург (с 2,3%). 
Спрямо септември 2020 г. продажбите на дребно в еврозоната обаче се повишиха с 2,5% след растеж с 1,5% през август, 
докато в рамките на целия ЕС те нараснаха през септември 2021 г. с 3,2% след повишение с 2,3% месец по-рано. 
В Българи пък продажбите на дребно през септември се увеличиха на годишна база с 8,4%, но след повишение с 12% през 
август. 
 

Графики на продажбите на дребно в ЕС и еврозоната 

 
 
√ Изненадващ спад на индустриалното производство в Германия и Франция през септември  
Индустриалното и промишленото производства в Германия и Франция се понижиха рязко през септември заради 
продължаващите проблеми във веригите на доставки, показват данни на официалните статистики на двете държави, които 
сякаш потвърждават забавящия се растеж на двете водещи европейски икономики през третото тримесечие на годината. 
Общото индустриално производство на Германия, включващо промишленото и енергийното производство, както и 
строителството, се сви през септември с 1,1% след спад с 3,5% през август (лека възходяща ревизия от предишна оценка 
за срив с 4%), докато очакванията на икономисти и анализатори бяха за повишение с 1,0%. 
Промишлените компании продължават да съобщават за производствени ограничения поради недостиг на доставки на 
междинни продукти, посочват от немската статистика. 
Промишленото производство (изключвайки строителството и енергийното производство) пък се сви с 1,5 на сто, докато 
производството на енергия нарасна с 1%, а в строителството - с 1,1 на сто. 
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Графики на индустриалното производство и строителството в Германия 

 
 
В индустрията производството на средства за производство спаднаха с 2,8%, на междинни стоки - с 1,1%, докато 
производството на моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета нарасна с 2,1 на сто, но след срив с 18,9% през 
август, а производството на потребителски стоки се повиши с 0,2 на сто. 
Спрямо година по-рано индустриалното производство спадна през септември с 1,0% след повишение с 2,2% през август. 
Спрямо февруари 2020 г. (точно месец преди първата вълна на коронавирусната пандемия и свързаните с нея 
рестриктивни мерки в Германия) индустриалното производство през септември се понижи с 9,5 на сто, посочва Destatis. 
Днешните доста по-слаби от очакваното данни следват оповестени в четвъртък данни на Destatis за слаб отскок с 1,3% на 
новите промишлени поръчки в Германия през септември след техен срив с 8,8% през август. 
Френското индустриално производство също регистрира спад през септември след три поредни месеца на растеж, като и 
в този случай негативно отражение, особено в автомобилостроенето, оказаха разрастващите се проблеми с веригите на 
доставки. 
Според официалната статистика INSEE общото индустриално производство във Франция се сви през септември с 1,3%, 
докато промишленото производство се понижи с 1,4% спрямо август най-вече в резултат на срив с 14,6% при 
производството на автомобили, а енергийното производство се понижи с 0,7%, докато строителството нарасна с 2,6 на сто. 
Френският индустриален сектор е възпрепятстван от нарастващите забавяния на доставките. Последните данни от 
проучване на мениджърите по покупки за октомври (промишления PMI индекс на агенция Markit) показаха, че 
производствената продукция е намаляла, тъй като много фирми не са могли да осигурят необходимите суровини за 
производството на техните продукти. 
 
√ Невиждана инфлация в Германия: ЕЦБ е на прицел  
Докато инфлацията в Германия се покачва до най-високото си ниво от три десетилетия, Симон и Лена Вендланд, родители 
на новородени близнаци, казват, че животът им е станал по-несигурен. Техният доставчик на електроенергия току-що е 
обявил, че удвоява цените на тока, а цените на имотите изглеждат "доста страшни". 
"Не знаем докъде ще ни доведе това", каза Симон Вендланд пред АФП. 
От енергията и храната до хартията и наемите - цените безмилостно се покачват както в Германия, така и в цяла Европа. 
По последни данни инфлацията в най-голямата икономика в Европа е 5% на годишна база, което е невиждано ниво през 
последните 30 години. 
Най-продаваният вестник в страната "Билд" обвинява Европейската централна банка, че не е успяла да овладее цените и 
дори е допринесла за проблема с политиката си на евтини пари. 
Базираната във Франкфурт ЕЦБ твърди, че нейните рекордно ниски лихвени проценти и програмата за спешно изкупуване 
на облигации на стойност 1,85 трилиона евро са необходими, за да подкрепят икономиката, опустошена от кризата с 
коронавируса. 
В Германия обаче спестителите смятат, че политиката на ЕЦБ на нулеви лихвени проценти намалява стойността на техните 
активи. 
Неотдавна "Билд" нарече ръководителят на ЕЦБ Кристин Лагард "Мадам Инфлация", като заяви, че тя "носи дрехи на 
Шанел", но "се подиграва със съдбата на пенсионерите, служителите и спестителите", въпреки че самата председателка 
на централната банка изрази загриженост от повишаването на цените на основните хранителни продукти в 
супермаркетите. 
Скептицизъм 
Със своята ултрахлабава парична политика през последните години ЕЦБ отдавна е страшилище за германските спестители. 
"Билд" беше нарекъл предшественика на Лагард Марио Драги "Драгила", сравнявайки го с вампир, който "изсмуква 
сметките до последната капка". 
След разрушенията, причинени от инфлационните кризи през 20-те и 70-те години на миналия век, германците имат 
вкоренен страх от инфлацията, казва икономистът от ING Карстен Бржески. 
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Многократното твърдение на Лагард, че неотдавнашните скокове на цените са преходни, се посреща с недоверие в най-
многолюдната европейска страна. 
"Според госпожа Лагард ще преодолеем всичко до средата на следващата година, но това е само нейната версия", каза 
Марлот Крьобер, 72-годишен бивш учител. 
Германските банкери също изразиха скептицизъм по отношение на оценката на Лагард. 
"Има все повече и повече индикации, че този скок на цените не е временен и ще трябва да живеем с него и след тази 
година", каза шефът на "Комерцбанк" Манфред Кноф. 
Кристиан Севинг, негов колега от "Дойче банк", по подобен начин призова централните банки да "намерят начин да 
излязат от тяхната много благоприятна парична политика", и то "колкото по-скоро, толкова по-добре". 
Последен защитник 
Ръководителят на централната банка на Германия Йенс Вайдман наскоро хвърли бомба, като обяви, че ще подаде оставка 
от влиятелната "Бундесбанк" в края на тази година. Вайдман, който оглавяваше "Бундесбанк" в продължение на 
десетилетие, често беше смятан за самотен глас срещу ултрахлабавата политика на ЕЦБ. Така че с неговото напускане 
"последният защитник на германски спестител си отива", заяви вестник "Ди Велт" в почит към главния банкер. 
Въпреки това анализаторите твърдят, че с политиката си ЕЦБ е осигурила просперитета на еврозоната. 
"Критиците забравят, че институцията също така гарантира икономиката да продължава да получава подкрепа, еврозоната 
да се запазва и германският пазар на труда да е в подем, невиждан от 20 години", казва Бржески. 
Служителите също се възползват от силната икономика, докато държавата успява да вземе заеми при отрицателни лихви. 
Поради това някои потребители все още са в лагера на ЕЦБ. 
 
√ В Европарламента започва обсъждане на проектодоклад за външната намеса в ЕС  
Българоезичните граждани на ЕС са далеч по-слабо защитени срещу онлайн манипулиране, отколкото англоговорящите, 
тъй като платформите дават приоритет на английското съдържание. Подобна е ситуацията и с латвийски, гръцки или дори 
френски или немскоговорящите. Тази констатация се съдържа в проектодоклада на латвийската евродепутатка Сандра 
Калниете от Европейската народна партия (ЕНП). 
Докладът, който е посветен на външната намеса, ще се обсъжда утре в ресорната комисия в Европейския парламент, като 
се очаква да бъде гласуван в пленарната зала през януари. 
Особено внимание е отделено на скритото финансиране на политически дейности от чуждестранни донори. Според 
сериозни доказателства това е ставало по време на кампаниите за избори и референдуми в европейските страни. 
Тези действия излагат на риск честността на изборите, организирани в ЕС и внасят нелоялна конкуренция между партии и 
кандидати при разпределянето на допълнителни ресурси на някои от тях, обикновено антиевропейски. Тези ресурси не се 
отчитат в официалните декларации за предизборната кампания. 
Над 300 милиона долара вече са прехвърлени в 33 държави през последното десетилетие от Русия, Китай и други 
авторитарни режими, се твърди в проектодоклада. 
Друг набор от инструменти, с които разполагат чужди държави, е намесата чрез хора, предупреждава Калниете. 
Най-известната форма е наемането на бивши европейски политици и държавни служители на високо ниво от компании, 
контролирани от чужди държави, в замяна на техните знания, придобити по време на мандати на обществени длъжности 
или функции. 
Знанията на тези хора, често базирани на поверителна информация и контакти, след това се използват за сметка на ЕС и 
стратегическите интереси на неговите държави членки, се казва още в документа. 
 
√ Търговската сделка на Обединеното кралство с ЕС може да се разпадне 
Търговската сделка на Обединеното кралство с Европейския съюз може да се разпадне около спора за Северна Ирландия, 
заяви външният министър на Ирландия Саймън Ковъни. На фона на очакванията, че Обединеното кралство се готви да 
анулира части от Протокола за Северна Ирландия, ирландският външен министър намекна, че в отговор Европейският съюз 
може да прекрати действието на Споразумението за търговия и сътрудничество. 
За Северна Ирландия има специална част от сделката за Брекзит, наречена Протокол. Той запазва провинцията в общия 
пазар на ЕС за стоки, което предпазва от възникването на твърда граница с Република Ирландия и позволява свободен 
търговски поток с блока. Създава се обаче търговска граница между Северна Ирландия и останалата част от Обединеното 
кралство, което създава проблеми за някои бизнеси. Член 16 от Протокола позволява части от сделката да бъдат 
премахнати, ако се създават сериозни проблеми и според Лондон този момент е настъпил. Брюксел предложи оперативни 
промени, но британските власти искат още по-големи отстъпки. 
Саймън Ковъни каза, че ако Обединеното кралство премахне части от сделката за Северна Ирландия, това ще бъде 
„умишлено, насилствено прекъсване на отношенията и преговорите между двете страни“. Ковъни обвърза подобен акт с 
по-широкото споразумение за търговия и сътрудничество, според което всяка страна може да даде 12-месечно 
предизвестие, ако реши да се прекрати неговото действие. Ковъни заяви по ирландската телевизия, че активирането на 
Член 16 от страна на Великобритания значително ще навреди на ирландско-британските отношения. Според него, Даунинг 
стрийт умишлено поставя искания, които не може да получи. 
 
√ Ръст с 531 хиляди на новозаетите в САЩ през октомври и спад на безработицата до 4,6%  
През октомври заетостта в САЩ се увеличи по-силно от очакваното на фона на отслабващата поредна коронавирусна вълна 
в страната, която беше в сила в края на лятото, като това е поредно доказателство, че американската икономическа 
активност отново започна да набира скорост в началото на последното тримесечие на годината. 
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Неселскостопанските работни места нараснаха през октомври с цели 531 000, докато осредните прогнози на финансовите 
пазари бяха за по-скромно повишение с около 450 000. 
В същото време имаше солидна възходяща ревизия на данните за предходния месец, като през септември бяха разкрити 
312 хиляди работни места извън селското стопанство при предходна оценка за едва 194 000. Данни за август също 
претърпяха солидна възходяща ревизия до 483 000 от 366 000. 
В частния сектор бяха разкрити цели 603 хиляди нови работни места, докато в държавния сектор бяха съкратени 73 000 
работни места. а в промишлеността бяха назначени 60 хиляди нови работници. 
Нивото на безработица пък се понижи изненадващо силно през октомври до ново постпандемично дъно от 4,6% спрямо 
4,8% през септември и очаквания за по-умерено понижение до 4,7 на сто. 
В доклада се предполага, че пазарът на труда и икономиката на САЩ започват отново да се възстановяват, след като този 
подем се забави през лятото заради по-заразния Делта варианта на Covid-19, но в началото на есента новата коронаврусна 
вълна в САЩ започна да отслабва. 
 
√ Едногодишен връх на долара след силни данни за заетостта в САЩ през октомври  
В петък доларът поскъпна към най-високо ниво от повече от година насам, след като официални данни показаха силен 
ръст с 531 хиляди на новооткритите неселскостопански работни места в САЩ през октомври и спад на безработицата до 
ново постпандемично дъно от 4,6 на сто. Силният доклад на Департамента по труда изглежда поднови очакванията за по-
скорошно от планираното повишаване на американските лихви от страна на Федералния резерв. 
След оповестяване на доклада индексът на долара спрямо останалите водещи валути нарасна до 94,645 пункта, достигайки 
най-високо ниво от 25 септември 2020 г. 
В същото време британската лира поевтиня спрямо долара към най-на-ниско ниво от края на септември насам, тъй като 
инвеститорите изглеждат разочаровани от вчерашното решение на Английската централна банка да остави без промяна 
рекордно ниската основна лихва от 0,25%. 
Паундът поевтиня по-рано днес до 1,3425 долара - малка над неговото важно бивше дъно от 1,3411 долара, достигнато на 
29 септември тази година. 
Еврото пък се понижава към близо 4-месечно дъно от 1,1515 долара - най-ниско ниво от средата на месец юли насам, след 
като редица представителите на Европейската централна банка, включително нейният шеф Кристин Лагард, продължава 
да твърдят, че силно растящата инфлация е само временно явление и че ЕЦБ няма намерение да прибегне до повишаване 
на лихвите през следващата година, въпреки пазарните очаквания това стане факт през октомври 2022 г. 
Слабостта на паунда и на еврото спрямо долара запазват търговията на единната европейска валута спрямо британската 
лира без съществена промяна на ниво около 0,8560 паунда за едно евро, въпреки че по-рано през деня еврото поскъпна 
за кратко до едномесечен ценови връх от 0,8595 паунда (най-високо ниво от 1-ви ноември). 
 
√ САЩ обмислят да отворят стратегическите си резерви, за да балансират цените на петрола 
САЩ обсъждат възможността да разпечатат стратегическите нефтени резерви на страната, за да стабилизират цените на 
енергоносителите, съобщи министърът на енергетиката Дженифър Гранфолм в интервю за телевизия "Блумбърг", цитиран 
от БГНЕС. 
„Ние определено разглеждаме варианта с доставката на нефт от стратегически резерви. Президентът ще се произнесе по 
този въпрос”, каза тя и подчерта, че администрацията е силно обезпокоена от нивото на световните цени на нефта. 
В четвъртък прессекретарят на Белия дом Карин Жан-Пиер заяви в отговор на въпрос за възможни доставки на нефт от 
резерва, че САЩ ще разгледат „всички съществуващи инструменти, с които разполагат, за да повишат устойчивостта и да 
укрепят доверието на хората”, но каза, че не може да съобщи нищо конкретно. 
На своята среща вчера държавите от ОПЕК+ се споразумяха, че ще продължат да се придържат към плана си за 
възстановяването на добива на нефт със скорост от не повече от 400 хиляди барела на ден за месец, въпреки призивите 
на вносителите, предимно САЩ, за ускоряване на доставките за оскъдния пазар. Общата позиция на Русия и Саудитска 
Арабия беше, че при настоящите условия не е възможно да се увеличи повече производството на нефт поради намаленото 
търсене и потенциалния спад на цените. 
 
√ ООН съобщи за рязко увеличение на застрашените от глад по света 
Агенцията на ООН по прехраната съобщи, че броят на хората, които са на ръба на глада е нараснал до 45 милиона в 43 
държави. 
„Разходите за гориво се повишават, цените на храните растат, торовете са по-скъпи и всичко това води до нови кризи като 
тази в Афганистан, след продължаващите с години критични ситуации в Йемен и Сирия“, заяви изпълнителният директор 
на Световната програма по прехраната Дейвид Бийзли. 
По изчисления на организацията цената за предотвратяване на глада в световен мащаб сега възлиза на 7 милиарда долара 
спрямо 6,6 милиарда по-рано през годината. 
Увеличение на гладуващите и в Етиопия, Хаити, Сомалия, Ангола, Кения и Бурунди, съобщи базираната в Рим агенция. 
 
БНТ 
 
√ Стефан Янев: Купеният вот е явление, което застрашава демокрацията 
Служебният премиер Стефан Янев коментира акциите срещу купуването на гласове. Според него работата на МВР и 
службите дават резултат. Въпреки това обаче те няма да са достатъчни, ако хората не излязат масово да гласуват. 
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Според Янев, именно заради купения вот, голяма част от избиратели са демотивирани и отказват да участват в изборния 
процес. 
"Това е целта, това е задачата пред МВР, да провежда именно такъв тип кампании и операции, за да доведат до 
ограничаване на това грозно явление, защото това е явление, което застрашава демокрацията.Това е явление, което 
застрашава най-висшето ни право, най-висшата ни възможност да влияем пряко на властта, чрез нашия вот и глас", 
заяви премиерът Стефан Янев. 
 
√ Финансовият министър: Не бихме искали да замразяваме минималната работна заплата  
В никакъв случай не бихме искали да замразяваме минималната работна заплата. Това заяви служебният финансов 
министър Валери Белчев в студиото на "Бизнес.БГ". Повод за неговото изказване е скандалът между синдикатите и 
работодателите от последната седмица, свързан с определянето на минималната работна заплата. 
Белчев се въздържа от коментар относно искането на синдикатите, които настояват за 764 лв. минимална заплата. Той 
допълни, че не трябва да се стига дотам, че фирмите да не са в състояние да плащат заплатите и поясни, че това е въпрос 
на един много тънък баланс, който ще се постигне след аргументирани преговори с работодателите, синдикатите, 
съобразявайки се с възможностите на националната икономика. 
"Критиките и полемиките към бюджета имат по-скоро политически характер" - така министърът отговори на въпроса "кой 
е най-големият пропуск на бюджета в момента" и допълни, че той се изпълнява нормално, по думите му приходните 
агенции работят добре и няма изненади. 
По отношение на недоволството на бизнеса, синдикатите, ресторантьорите и туроператорите, Белчев заяви, че протестите 
не са свързани задължително със структурата на бюджета. 
"Нека не забравяме, че преживяхме и продължаваме да живеем в една извънредна ситуация, имаме изключително 
тежка здравна криза. Случиха се и динамики в сферата на енергетиката, цените много пораснаха. Актуализация беше 
направена, за да не се счупи макрорамката. Не можем да си позволим да харчим нещо, което нямаме. В същото време 
най-важните неща да са осигурени - например, ваксините, кислородът за болните", коментира служебният министър 
на финансите Валери Белчев. 
Белчев добави, че допълнителна актуализация на бюджета до края на годината не е необходима. По думите му "нещата 
не са толкова зле в икономически план". Прогнозите на финансовото министерство са догодина да бъде маркиран по-
голям ръст. 
Служебният министър отказа да коментира бюджетната рамка за следващата година с аргумента, че, за да бъде внесен 
бюджет, трябва да има парламент. Той допълни, че тя е подготвена, но в момента "няма правен субект, който да може да 
обработи този бюджет". 
"В момента правим симулации на различни политики, които можем да интегрираме вътре, но ще ги комуникираме 
тогава, когато му дойде времето, когато сме убедени, че има яснота в политически план", каза още Валери Белчев.  
Помощта за медиците на първа линия и най-уязвимите групи като пенсионерите ще продължи и през 2022-ра. 
Цялото интервю може да гледате във видеото. 
 
√ Стойчо Кацаров пред БНТ: Мерките работят, 250 000 първи дози ваксини са поставени през последните 2 седмици  
250 000 първи дози ваксини срещу COVID-19 са поставени през последните 2 седмици. Това заяви министърът на 
здравеопазването Стойчо Кацаров в "Денят започва с Георги Любенов". 
Според Кацаров мерките работят, тъй като намалява броят на новозаразените, а хората спазват изискванията за зелен 
сертификат. 
От понеделник сме създали условия и правила учениците да се върнат в класните стаи, в безопасна среда. 
Основната ни задача е да предпазим обществото от разрастване на епидемията, допълни Кацаров. 
По думите му е нормално да има хора, които се притесняват, но от другата страна са децата, за които трябва да се направи 
всичко, за да не учат от вкъщи. Опасенията, които се изразяват, са здравословни, защото ще позволят процесът да се 
изпълни по най-добрия начин, каза здравният министър. 
Той изрази увереност, че образователните власти ще осигурят безопасна среда в училищата. 
Подготвени сме, можем да го направим, допълни Кацаров и попита реторично коя е другата възможност да се ходи 
присъствено на училище. 
Отчете, че при 15% от хоспитализираните с COVID-19 се стига до летален изход, затова не може да се говори за заразата 
като лек грип. Болниците са снабдени с кислород, с всички необходими лекарства, увери Кацаров. 
 
√ Ричард Алибегов единодушно преизбран за председател на Българската асоциация на заведенията  
Ричард Алибегов бе преизбран с пълно единодушие за председател на Българската асоциация на заведенията за нов 3-
годишен мандат, съобщиха от организацията. 
„Благодаря на колегите за гласуваното доверие в този толкова тежък за бранша ни момент. През последните години всички 
заедно постигнахме много успехи, но предстои да свършим и още много работа. Убеден съм, че ще оцелеем в тази 
безпрецедентна криза и ще излезем още по-силни и по-обединени от нея“, заяви Алибегов. 
 
√ Могат ли да бъдат наказани авторите на фалшиви новини в интернет  
В "По света и у нас" ви показахме различни стряскащи сюжети срещу ваксините. Оказва се, че подобна манипулация на 
практика не може да бъде наказана. Ето какво показа проверка за сайта "Народна воля" , който активно публикува подобно 
съдържание. 

https://bntnews.bg/news/finansoviyat-ministar-ne-bihme-iskali-da-zamrazyavame-minimalnata-rabotna-zaplata-1174363news.html
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Сайтът "Народна воля" е започнал работа на 6 септември. Проверка на ГДБОП е установила, че домейнът e регистриран 
чрез американска компания, а сървърът, където сайтът се намира физически, е във Великобритания. 
Кой стои зад публикуването на фалшивите новини може да стане ясно ако бъде изпратено писмо за правна помощ към 
двете държави, за целта прокуратурата трябва да образува досъдебно производство. 
"Тази дейност не е инкриминирана от нашия Наказателен кодекс и нямаме основание за започване на досъдебно 
производство.", каза комисар Владимир Димитров, началник отдел "Киберпрестъпления" ГДБОП. 
Блокирането на подобен сайт често се оказва трудно дори и ако бъде подаден сигнал от потърпевшите. Една от причините 
- имената в статиите са променени. Както в случая на сестра Петкова, която след проверка на екипа ни се оказа Колева. 
"На практика, се използва неистинска самоличност.Обикновено имената и фамилиите на докторите, уж които се 
използват са неистински. Тези сайтове не публикуват обидни квалификации или пък данни за някакво престъпление. 
Просто се публикува текст, който гласи нещо. Дали това нещо е вярно е друг въпрос.", допълва комисар Владимир 
Димитров, началник отдел "Киберпрестъпления" ГДБОП. 
Подобен метод за манипулация на общественото мнение не е прецедент. 
Според експерта по комуникация д-р Пламен Атанасов, в комуникационната война лъжата е облечена в дрехите на новина, 
а троловете под формата на различни Фейсбук профили имат задачата да повтарят един рефрен не докато аудиторията 
повярва, а докато приеме, че тя е композиторът. 
"Троловете обещават всичко.Фалшивите новини разработват едни особено привлекателни сценарии и хората 
разбират, че са измамени едва в момента, в който установят, че не могат да преживеят обещаното тогава обаче в 
повечето случаи е твърде късно.", каза д-р Пламен Атанасов, комуникационен експерт. 
Комбинацията от фалшиви новини и тролове е едно от най-мощните оръжия в съвременната масова комуникация. 
Наемниците в тази война са троловете, които лансират посланието на поръчителя и изпълняват две основни задачи. 
"Първата е да блокират една инициатива, а втората е да предизвикат репутационна криза в организацията, която 
стои зад инициативата.", допълва д-р Пламен Атанасов, комуникационен експерт. 
Проучвания, направени до момента отчитат, че три основни направления попадат най-често под ударите на 
дезинформацията - политика, здраве и финанси. 
 
√ Демонстрации в цял свят за овладяване на климатичните промени 
Стотици хиляди хора от почти всички континенти протестираха в събота с искане за "климатична справедливост". Около 
300 демонстрации се проведоха в целия свят. Най-многолюдната беше в Глазгоу, където се провежда световната 
конференция за климата. 
Над 100 хиляди души се включиха в протеста там с искане за незабавни действия за овладяване на климатичните промени. 
В Лондон - природозащитниците бяха подкрепени от синдикалисти и защитници на правата на бежанците. 
Масови протести имаше в Париж, Амстердам. Конференцията в Глазгоу ще продължи още седмица. Досега участниците в 
нея постигнаха съгласие за ограничаване на използването на въглища, за намаляване на емисиите от метан и за спиране 
на обезлесяването. Според протестиращите, обаче, мерките не са достатъчни. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Мълчанието на министъра и липсващият бюджет за 2022 г. 
Вместо позиция на финансовия министър, виждаме свръх активност от социалните партньори, пише Петър Ганев в 
анализа си за Института за пазарна икономика 
В Закона за публични финанси е записано (чл. 79 от ЗПФ), че всяка година в срок до 31 октомври Министерският съвет 
внася в Народното събрание одобрения законопроект за държавния бюджет заедно с актуализираната средносрочна 
бюджетна прогноза, която на практика представлява мотивите към него.  
Преди това, разбира се, бюджетът преминава през обсъждане със социалните партньори, гласуване на Министерски съвет 
и т.н. процедури, които предшестват внасянето в Народното събрание, където вече започва и същинският дебат на 
политическо ниво.  
Традиционно, правителството си спазва срока и внася бюджета в парламента в последните дни на октомври. През 
последните 15 години този срок е пропуснат само веднъж, пише Петър Ганев в анализа си за Института за пазарна 
икономика. 
Бюджетните неволи през 2014 г. 
2014 е годината на „КТБ“ и на служебния кабинет на Близнашки. Сходното със сегашната ситуация е комбинацията от криза 
и политическа нестабилност, както и това, че служебният кабинет е изправен едновременно пред актуализация на текущия 
бюджет и подготовка на този за следващата година.  
През 2014 г. бюджетът също се бави, но има някои съществени разлики спрямо ситуацията днес.  
Основното е, че изборите тогава са насрочени за 5 октомври, тоест почти месец преди изтичането на срока за бюджета. 
Служебният финансов министър Румен Порожанов работи в среда, в която е напълно възможно да бъде сменен още преди 
крайния срок за бюджета. Тогава все още живеехме във времена, когато по традиция след избори се избираше 
правителство, а не следваха нови избори. В крайна сметка, второто правителство на Бойко Борисов е избрано на 7 ноември 
и внася бюджета на 1 декември 2014 г. Бюджетът е приет ударно до 19 декември и страната не влиза в хипотезата на 
„неприетия“ бюджет (чл. 87 от ЗПФ). 
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Важно е обаче да отчетем поведението на финансовия министър в онзи период. От една страната невнасянето на бюджет 
от негова страната е донякъде подкрепено от времето на изборите и очакването за сформиране на кабинет, които да има 
време за реакция.  
В същото време обаче, комуникацията спрямо обществото е налична и поне тя е в срок.  
От една страна, служебното правителство внася актуализация на текущия бюджет в края на октомври 2014 г., като покрай 
нея започва да се оформя и рамката на следващия бюджет. Преглед на медиите от онзи период показва, че през октомври 
служебният финансов министър публично коментира рамките на новия бюджет, както и това, че последният е подготвен 
и очаква редовния финансов министър на бюрото. Закъснение има, но то донякъде е логично и ясно комуникирано към 
обществото. 
Мълчанието за новия бюджет през 2021 г. 
Тази година сме изправени пред много различна среда. На първо място се провеждат непрекъснато избори, които не водят 
до устойчиво управление и съответно се отваря пространство за силна роля на служебните министри. Достатъчно е да 
припомним, че дългата игра на надлъгване по Плана за възстановяване и устойчивост в крайна сметка завърши с акт на 
служебния кабинет – просто времето напредна, нямаше кой да чака поредната въртележка и служебното правителство 
внесе своята версия.  
Подобна беше картината и с актуализацията на бюджета през лятото – при липса на редовно правителство, служебният 
кабинет поде инициативата и наложи волята си за актуализация над парламента. Отделен въпрос е какво всъщност се 
случи по време на актуализацията и какви идеи бяха „промушени“ в бързането. 
Вторият важен момент е времето. Този път изборите не са в началото на октомври, а в средата на ноември. Съставянето 
на правителство, ако такова въобще има, отива към декември. Пасивното изчакване тук води до голям риск от забавяне 
на бюджета и влизане в следващата година без нова рамка.  
Законът се е погрижил и за подобен сценарий (чл. 87 от ЗПФ), но той в никакъв случай не е за препоръчване и може да 
крие подводни камъни за различни социални групи. Това забавяне повлича след себе си и бюджетите на общините, които 
пък чакат общата рамка. 
Най-странното в тази ситуация е пълното мълчание на служебния финансов министър.  
Възможно е да има силни аргументи за изчакване – нямаме мандат от хората, нека се сформира редовен кабинет и да се 
оформят дългосрочни политики, но тези аргументи трябва да бъдат ясно изказани от него. И те трябваше да бъдат 
комуникирани още преди седмица, когато стана ясно, че бюджетната процедура влиза в забавяне.  
Вместо позиция на финансовия министър по процедурата и рамката за следващия бюджет, ставаме свидетели на свръх 
активност от социалните партньори, които искат нови и нови мерки от текущия бюджет и нареждат политики като 
правителство в сянка. 
Бюджетната рамка е важна котва 
Добрата фискална позиция на страната през последните над 20 години е резултат от множество фактори, но един от тях е 
сравнително силната позиция на финансовия министър през годините.  
Единични са случаите, когато ресорно министерство или социални партньори са успели да надделеят над финансовия 
министър и да обърнат бюджетната рамка. Пасивността, която наблюдаваме в момента, е опасна от гледна точка именно 
на разходната част, към която има сериозни апетити. Липсата на рамка за следващата година дава възможност за развитие 
на всякакви блянове и това е ясно видимо в общественото пространство.  
Мълчанието на финансовия министър в никакъв случай не помага, още повече, че срокът в края на октомври не е просто 
част от някаква детайлна бюджетна процедура, а един от малкото конкретни срокове записани в Закона за публичните 
финанси. 
 
√ Започва програмата за COVID помощи за фермерите за 72 млн. лв. 
Стопаните следва да подават заявленията си по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, и 
по седалището на юридическото лице 
От понеделник, 8 ноември, до 26 ноември се приемат заявления за подпомагане по схемата "Помощ в подкрепа на 
ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19", съобщи в 
неделя държавният фонд "Земеделие". 
Утвърденият общ финансов ресурс е 72 млн. лева. 
Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие, за да се улесни приемът на документи и 
да се избегне струпването на хора заради усложнената епидемична обстановка в страната. 
Стопаните следва да подават заявленията си по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, и по 
седалището на юридическото лице. Те могат да кандидатстват лично или чрез упълномощено лице след представяне на 
нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ. 
Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени общо с до 37.5 млн. лева. 
Общо до 5 млн. лв. се предоставят на пчеларите за обезпечаване на грижите за пчелните семейства. 
Производителите на плодове и зеленчуци ще бъдат подпомогнати с общо до 29.5 млн. лева. 
 
√ Енергетиката е в центъра на Плана за възстановяване на България 
Планът не съдържа икономически анализ за обща оценка на ефектите от проектите на секторно ниво 
Планът за възстановяване на България вече е представен пред Брюксел, като в момента Европейската комисия го 
разглежда и оценява. Той съдържа описание на основните структурни реформи и инвестиции, които ще се подкрепят с 
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европейско финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите следва да отговарят на 11 критерия 
на Комисията, за да получат одобрение. 
Българският план е структуриран в 4 стълба и цели да постигне възстановяване и трансформация на икономиката след 
ковид кризата, като промените следва да имат траен позитивен отпечатък върху бизнес средата и институциите, 
климатичните промени и цифровото развитие. В крайна сметка в дългосрочен план се очаква НПВУ да допринесе за 
конвергенцията на България към европейската икономика и доходи, казват от Института за пазарна икономика.  
Съществена част от документацията на плана за възстановяване на всяка държава представлява списъкът с проектите, 
които ще се финансират чрез него. Това са конкретните инвестиционни намерения, разписани подробно в стандартен 
формат. В последната версия на Плана, по думите на заместник министър председателя по управление на европейските 
средства Атанас Пеканов, са преработени половината проекти и към момента той съдържа 60 на брой проекта, 
разпределени по сектори, както е видно на графиката. 
 

 
 
Малко над 44% от общите средства ще се изразходват за проекти в областта на енергетиката и енергийната ефективност. 
Това е разбираемо, тъй като един от основните критерии на Европейската комисия е поне 37% от разходите да са заделени 
за реформи и проекти за борба с климатичните промени. На практика това означава адресиране на климатичните промени 
чрез инвестиции в енергетиката, транспорта, селското стопанство, околната среда и др. Друг сравнително приоритетен 
сектор за инвестиции в българския план се оказва образованието, като 9,2% от финансирането на всички проекти е 
насочено натам. 
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Ако трябва да се направи сравнение с европейските държави, чиито планове вече са одобрени (с уговорката, че в 
разходите за борба с климатичните промени може се да включват и други сектори, освен енергетиката), прави 
впечатление, че България е избрала да финансира енергийни проекти над минималното изискване на Комисията и в по-
голям дял, отколкото европейски страни със сходно икономическо развитие. Водещите държави в това отношение 
(Люксембург, Австрия и Дания) показват сериозен приоритет на зеления преход – около 60% от общите разходи в 
плановете им. 
Енергийните проекти в българския план са 10, като този с най-голямо финансиране е „Схема в подкрепа на изграждането 
на минимум 1,7GW ВЕИ и батерии в България“. Проектът цели интегриране в електропреносната мрежа на по-голям 
процент на възобновяеми енергийни източници, съчетано с изграждане на минимално необходимия капацитет за 
съхранение на електроенергия (батерии). Интересното е, че проектът е на обща стойност 2,7 млрд. лв., като 1,8 млрд. лв. 
са частно финансиране, а малко под 1 млрд. лв. са с източник Механизма за възстановяване и устойчивост. 
Вторият по големина на финансирането проект от тази област е „Схема за подпомагане на  процеса на декарбонизация 
чрез изграждане на високоефективни електроцентрали на ниско въглеродно гориво, заместващи въглищни мощности във 
въглищните региони“. Общият му бюджет е 1,7 млрд. лв., като и тук значителен дял финансиране се предвижда да дойде 
от частния сектор (включително инвестиции в натура на стойност 0,7 млрд. лв.). Проектът се очаква да получи финансиране 
както по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, така и по линия на Модернизационния фонд. Това може 
би е проектът, получил най-голям обществен отзвук, тъй като чрез него се цели изграждане на централи на газ чрез 
публичен търг, които ще заместят мощности за производство на енергия от въглища. 
Третият голям енергиен проект, който обаче е с най-голямо ЕС финансиране, е „Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния сграден фонд“ (или т.нар. саниране на жилищни сгради). Той е на обща стойност 1,4 млрд. лв., 
от които 1,2 млрд. лв. европейско финансиране и цели подобряване енергийните характеристики на националния 
жилищен сграден фонд, спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради и достигане на клас на 
енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради. Досегашният опит 
показва, че доста общини предпочитат проектите за саниране на жилищата, тъй като имат ясен и видим резултат и дават 
възможност за извършване на дейности извън стандартния обхват на общинските бюджети. 
За съжаление планът за възстановяване не съдържа икономически анализ за обща оценка на ефектите от проектите на 
секторно ниво, което означава, че е много трудно да се прецени какви ще са резултатите от изпълнението им и доколко 
ще се постигнат целите на енергийната политика. Описаните в плана реформи в областта на енергийната политика са много 
далече от дефиницията за структурни реформи, тъй като им липсват ясни цели и резултати, времеви хоризонт, индикатори 
за измерване на постигнатото и не дават възможност да се оцени връзката им с проектите. Това е недостатък, от който 
страдат и обявените реформи в други сектори, но в енергетиката е особено видим. Дали представеното в плана е 
достатъчно за Европейската комисия предстои да разберем, но от гледна точка на националната политика и интереси има 
още какво да се желае. 
 
√ Едва излязла от дълговата криза, Гърция е застрашена от изменението на климата 
Гърция въвежда закон за климата, забраняващ колите на изкопаеми горива от 2030 г. 
Разхождайки се по крайбрежието на село Неа Ираклия, където е ходил да плува като млад, Джордж Перперис посочва 
мястото, където някога е имало плаж, сега потопен от морска вода. 
"Тук имаше 20-метров плаж, който напълно изчезна“, разказва 59-годишният Перперис пред "Ройтерс". "Събираха се 
семейства, за да поплуват, а рибарите слагаха мрежите си“. 
Ускоряващата се ерозия на крайбрежието поради изменението на климата представлява екзистенциална заплаха за места 
като Неа Ираклия в западен Халкидики, полуостров с буйни гори и златни пясъци в Северна Гърция, който живее от 
туризма. 
Регионът беше един от най-тежко засегнатите от финансовата криза, която опустоши Гърция от 2010 до 2018 г., свивайки 
икономиката с една четвърт и хвърляйки мнозина в бедност. 
Сега въздействието на повишаващите се температури, непредсказуемото време и ускоряващата се ерозия на 
крайбрежието върху ключови сектори като туризма и селското стопанство може отново да застраши финансите на най-
задлъжнялата страна в Европа. 
"Годините на кризата бяха наистина трудни, много магазини бяха затворени и туризмът намаля. След това дойде 
COVID“, казва Перперис, пенсиониран механик и лидер на местната общност. 
"Но изменението на климата може да е по-лошо. Какво ще прави един турист тук, ако не остане нито един плаж?" 
Експертите казват, че крайбрежната ерозия на Халкидики, която привлича около 10% от годишните 30 милиона посетители 
на Гърция, се е засилила през последните години. 
Агенция, създадена преди две години в Солун, наблюдава явлението с помощта на сателитни снимки, морски сензори и 
алгоритми. В региона са идентифицирани осемнадесет области, които властите наричат "червени точки“, които показват 
силна уязвимост на крайбрежието. 
"За съжаление можем да видим региони, в които ще имаме сериозни проблеми по крайбрежието“, каза Костас Джутикас, 
заместник-префект по околната среда в Централна Македония. "Виждаме как плажовете буквално изчезват."  
Управление на дълга 
Преди пандемията туризмът представляваше около една пета от икономиката на Гърция и подобен дял от работните 
места, като спечели приходи от 18 милиарда евро през 2019 г. 
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Икономистите предупреждават, че предизвикателствата, породени от изменението на климата - странни метеорологични 
модели, приливи, наводняващи плажове, горещо лято и намаляване на валежите - могат да представляват значителна 
пречка за потенциала за растеж на Гърция. 
Изследването на Централната банка на Гърция от 2009 г., най-новото налично, показа, че цената на бездействието по 
отношение на изменението на климата за гръцката икономика надхвърля 700 милиарда евро до 2100 г., което 
представлява спад от 2% в националното производство всяка година. В него се казва, че действията за адаптиране могат 
да намалят разходите с 30%, а политиките за смекчаване с още 30%. Актуализиран отчет ще бъде готов след няколко 
месеца. 
С публичен дълг, оценен на 196,6% от БВП, Гърция е най-задлъжнялата икономика в еврозоната, което прави от 
жизненоважно значение страната да може да поддържа растеж, за да продължи плащанията. 
"Важно е да се осъзнае, че Гърция трябва да бъде в челните редици на страните, които инициират политики за 
смекчаване на последиците“, казва Ставрос Зениос, професор в Кипърския университет и нерезидентен сътрудник в 
мозъчния тръст Bruegel. "За страни като Гърция очакваният темп на растеж на БВП може да спадне до една трета 
до края на века от това, което е днес." 
Янис Стурнарас, управителят на централната банка на Гърция, каза пред "Ройтерс", че финансите на страната са 
управляеми. 
Плащанията на лихви по планината от дълг - повечето от тях рефинансирани при много ниски проценти от около 1,5% - 
представляват по-малко от 3% от националното производство годишно. Темповете на растеж трябва да надвишават 
разходите по заемите, казва Стурнарас. 
Но докато световните лидери се срещат в Глазгоу за глобалната климатична конференция COP26, Стурнарас се притеснява, 
че не се прави достатъчно за справяне с най-вредните последици от глобалното затопляне. 
"Това не е само теория или академичен проблем, това се случва с нас сега и се страхувам, че светът не прави достатъчно“, 
казва Стурнарас. "Хоризонтът е толкова далечен, че никой не мисли, че трябва да предприемем действия сега, за да 
разрешим това, което ще се прояви най-вече след 50 години."  
Пожари и непредсказуемо време 
Това лято Гърция вече видя какво може да донесе едно по-топло бъдеще, като хиляди хектари гори горяха в продължение 
на дни в горски пожари, които обхванаха покрайнините на Атина и други райони. 
Работейки по сценарий за покачване на температурата с 2,5 градуса по Целзий до 2046-2065 г. в сравнение с 1971-2000 г., 
екип от Атинския университет прогнозира, че дните на горещи вълни - определени като най-малко 3 дни с температура 
над 40 градуса - ще се увеличават с 15-20 дни годишно до 2050 г., докато валежите ще намалеят с 10% до 30%. 
Учените предупреждават, че морското равнище може да се повиши с 20 до 50 см за същия период. Това може да направи 
16 000 км от бреговата линия на Гърция уязвима - една трета от населението живее на разстояние до 2 км от брега и 90% 
от туристическата инфраструктура на страната се намира в крайбрежните зони. 
Все по-често се очакват и прояви на екстремно време. 
В нощта на 11 юли 2019 г. най-малко седем души загинаха и повече от 100 бяха ранени при краткотрайна буря със 
"суперклетка“, която удари район недалеч от Неа Ираклия. 
"Разбира се, че всичко е свързано със смущенията в климата“, каза Христос Зерефос, професор в Атинската академия и 
експерт по климата. "Ако не се направи нищо за стабилизиране на климата, такива явления само ще продължат и ще се 
увеличават през следващите години“.  
Първи климатичен закон 
Междувременно, Гърция въведе първия си закон за климата, с акцент върху нисковъглеродната енергия, докато 
премиерът Кириакос Мицотакис засилва усилията си за справяне с последиците от глобалната екологична криза, предаде 
Bloomberg. 
Премиерът очерта своите "амбициозни“ цели на заседание на кабинета в четвъртък, включително забрана за продажба 
на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2030 г. Макар че законът е бил отдавна планиран, екстремните 
метеорологични явления тази година поставиха уязвимостта на Гърция в остър фокус. 
Мицотакис посочи в понеделник, че страната е готова да одобри законодателството на фона на усилията на Европейския 
съюз за постигане на климатичен неутралитет до средата на века.  
Гръцкият закон също така гласи, че всички нови таксита и една трета от новите коли под наем в двата най-големи града в 
страната - Атина и Солун - трябва да бъдат хибриди или електрически превозни средства от 2025 г. В жилищния сектор 
законодателството въвежда забрана за нафтови печки във всички новопостроени имоти от 2023 г. в райони, където 
"мрежата за природен газ е достатъчна“.  
 
√ Русия вече не е надежден доставчик на газ за Европа 
Европа трябва да диверсифицира източниците си на природен газ 
Няма значение дали през последните няколко седмици Русия не може или просто не иска да увеличи доставките на 
природен газ за Европа. Каквато и да е причината Москва подкопава претенциите си за надежден доставчик. След хода на 
Русия много от най-важните й клиенти започнаха да обмислят варианти за намаляване на зависимостта си от контролирани 
от Москва доставки и се преориентираха към възобновяеми енергийни източници, пише Bloomberg. 
Недостигът на природен газ в Европа доведе до покачване на цените. В своя пик по-рано този месец цените бяха почти 
шест пъти по-високи в сравнение с началото на годината. Четиринадесет енергийни доставчици в Обединеното кралство, 
продаващи газ и електричество на повече от 2 милиона клиенти, фалираха, след като бяха притиснати между растящите 
разходи за закупуване на доставки и ограничените цени, които могат да начисляват на клиентите. 



20 

 

 

 
 
Обещанията на президента Владимир Путин за повече руски газ за Европа доведоха до 40% спад на цените от пика им. 
Така цените станаха само три пъти и половина по-високи, отколкото в началото на януари, а зимата дори още не е 
започнала. 
За недостига на газ в Европа има няколко причини - намаляващо производство в Обединеното кралство и Холандия, 
растящо търсене след пандемията и неуспехът за възстановяване на запасите след дългата и студена зима, която източи 
запасите през април. 
Това обаче далеч не са единствените причини. Някои анализатори критикуват Русия, че задържа нарочно доставките, само 
за да си осигури одобрение от страна на ЕС за новия тръбопровод „Северен поток 2“. Други определят европейските 
комунални услуги като виновни, след като отмениха дългосрочните договори с руския държавен монопол за износ на газ 
Газпром PJSC. За трети за енергийната криза имат вина европейските правителства, които имат малък стремеж към 
възобновяемата енергия и са направили малко за изолацията на сградите в страните си. Липсата на мерки направи Европа 
по-уязвима към проблемите с прекъсванията. 
Всеки един от критиците има собствените си причини – независимо дали става въпрос за конкурентни доставчици на газ, 
които искат да ограничат продажбите на Русия за Европа, или за руските енергийни гиганти, които се стремят да създадат, 
поддържат и разширят пазари за собствените си доставки. 
Едно нещо обаче е пределно ясно – досега Европа не е получила количеството газ от Русия, от което се нуждае. Ситуацията 
в Германия илюстрира проблема. На 27 октомври газохранилищата в страната бяха пълни със 71%, според данни на Gas 
Infrastructure Europe. Въпреки това обектите, контролирани от Газпром чрез дъщерното му дружество Astora, които 
представляват почти една четвърт от капацитета за съхранение на Германия, бяха запълнени само с 21%. 
Газпром може и да е доставил целия газ, изискван по договорите му с европейски купувачи, но очевидно не е запълнил 
собствените си складове на континента. Не е изненада, че Русия иска да запълни собствените си места за съхранение у 
дома. Путин нареди на компанията през следващия месец да започне да презарежда своите европейски газови 
хранилища, когато местните обекти ще бъдат пълни. Това помогна за спада на европейските цени на газ и облекчаване на 
незабавните опасения, но не прави нищо за справяне с дългосрочните проблеми. 
Ако цялата криза е била част от заговора на Кремъл за осигуряване на европейско одобрение за газопровода „Северен 
поток 2“, това би трябвало да е причина за размисъл за европейските лидери. Те трябва да се замислят каква може да бъде 
следващата стъпка на Путин. Възможно ли е руският президент да поиска премахване на санкциите, които бяха наложени 
след ареста на руския опозиционен лидер Алексей Навални. Или пък признаване на анексирането на Крим? 
Без значение от отговора на тези въпроси решението за Европа е едно – диверсификация на източниците на природен газ. 
 
√ Следващата криза в морския транспорт: недостиг на моряци 
1,89 милиона моряци в света управляват повече от 74 000 търговски кораба, осигуряващи транспорт за 
приблизително 90% от световната търговия 
Тази седмица има десетки кораби, закотвени край пристанищата на Лос Анджелис и Лонг Бийч, което застрашава 
глобалните вериги за доставки и подаръците за коледните празници.  
Също така застрашени? Безопасността и благосъстоянието на моряците, работещи на тези кораби, много от които не са 
стъпвали на сушата повече от година поради ограниченията от ерата на пандемията и опашките от кораби, борещи се за 
места по доковете в задръстените пристанища. Наред с други проблеми, заседналите на кораби моряци съобщават за 
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влошаване на психическото и физическо здраве, с ограничен достъп до медицински грижи, нарастващо напрежение 
между членовете на екипажа и умората, която застрашава морската безопасност, пише Адам Минтър за Bloomberg. 
Малцина познават тежкото им положение, както Пат Пети, генерален мениджър на Международния център за моряци в 
Лонг Бийч/Лос Анджелис. В продължение на четири десетилетия тя е предоставяла на моряците всичко - от временно 
жилище до изпращане на поръчки от Amazon до превози с кола до хранителния магазин. 
Това, което другите наричат проблем във веригата на доставки, за нея е човешка криза.  
"Това е много по-лошо от всичките години, в които съм била в индустрията“, казва тя. "Не знаем дали ще се върнат 
обратно“, казва тя за работниците на корабите. 
1,89 милиона моряци в света управляват повече от 74 000 търговски кораба, осигуряващи транспорт за приблизително 90% 
от световната търговия. Това е съществена работа, но също така самотна и опасна, която изисква месеци в морето, често с 
малко контакт с дома или стъпване на сушата.  
COVID-19 влоши положението на много от тези плаващи работни места и сега моряците по целия свят преосмислят своя 
ангажимент към търговията. Всъщност от месеци лидерите на индустрията предупреждават, че пандемията ще ги затрудни 
да наемат работници за години напред. В резултат на това глобалната верига за доставки може скоро да се изправи пред 
много по-голямо предизвикателство: хроничен недостиг на работна ръка.  
Книгите и песните отдавна разказват за трудностите, свързани с кариерата в морето. И все пак, въпреки суровата 
репутация, никога не е имало липса на новобранци, до голяма степен защото все още има страни, в които лошите 
дългосрочни икономически перспективи правят работата привлекателна. Например, през 2019 г. имаше близо 470 000 
филипинци на търговски кораби по целия свят, което е приблизително една трета от общия брой моряци в света. 
Сметката е проста. В замяна на месеци далече от дома, екипажите на търговски кораби биха могли да печелят 10 пъти 
повече, отколкото биха спечелили в страна като Филипините. 
Транспортната индустрия получава много в замяна. Дългите часове са норма, особено за моряците от развиващите се 
страни. Неотдавнашен доклад на индустрията установи, че китайските моряци, назначени на кораби за насипни товари, 
които превозват зърно, въглища и други неопаковани товари, са работили средно по 15 часа на ден, докато техните 
европейски колеги са отделяли "само" 10 часа. 
Дългите часове не са единственият проблем. През последните години няколко проучвания свързват фактори, присъщи на 
морската професия, включително изолация, липса на отпуск на брега, носталгия и лоша работна среда с проблеми с 
психичното здраве. Проучване от 2019 г. установи, че 25% от моряците, отговорили на здравно проучване, страдат от 
депресия - дял, който надвишава общото и в работещото население на света. 
През 2016 г. доклад на индустрията предупреждава, че без по-големи усилия за набиране и задържане на моряци, 
корабната индустрия може да се сблъска с недостиг на работна ръка до 2025 г. Още по-зле, очаква се недостигът да бъде 
най-остър за офицери и друга квалифицирана работна ръка като машинните инженери, които е по-вероятно да имат 
възможности за кариера, която не изискват месеци отсъствие от дома. 
COVID-19 направи задачата за набиране и задържане на моряци значително по-трудна. Когато пандемията избухна в 
началото на 2020 г., пристанищата по целия свят забраниха на моряците да слизат от борда. Конвенция на Организацията 
на обединените нации изисква моряците да служат максимум 11 месеца на кораб преди почивка на сушата. На практика 
повечето служат от три до шест месеца. Поради COVID стотици хиляди моряци бяха блокирани на корабите си без изгледи 
да напуснат, като има съобщения за някои моряци, престояли на борда близо 17 месеца.  
Добрата новина е, че кампаниите за ваксинация, насочени към моряците, облекчиха условията през последните месеци. 
Но все още има десетки хиляди моряци, които работят месеци след договорите си на кораби, без начин да слязат от борда. 
Тримесечно проучване в края на миналия месец установи, че общото настроение сред моряците се е подобрило от най-
ниските нива по-рано тази година. Но това няма да изтрие спомените от последните две години. Проучването установи, че 
все по-голям брой моряци преразглеждат плановете си за кариера и обмислят живот на брега. „Вероятно ще има 
нарастващ недостиг на моряци през следващите години и привидно има малко или никакъв съгласуван механизъм за 
управление на проблемите, които идват на хоризонта“, заключава докладът. 
Решаването на проблема ще изисква културна промяна в начина, по който веригите за доставки и техните клиенти гледат 
на благосъстоянието на моряците. Като начало корабните компании трябва да играят по-голяма роля в подкрепата на 
моряците, отговорност, която те традиционно оставят на уважавани благотворителни организации като Международния 
център за моряци. Тези организации трябва да бъдат похвалени, но докато моряците зависят от благотворителност, за да 
задоволят своите нужди, особено в криза, те ще знаят, че техните работодатели не имат предвид най-добрите им интереси. 
Добрата новина е, че големите потребителски компании, които зависят от глобалното корабоплаване, започват да 
забелязват проблема.  
Миналата година Unilever Plc, Proctor & Gamble Co. и други потребителски марки накараха правителствата и корабните 
компании да направят нещо по отношение на заседналите корабни екипажи. В процеса те приеха инструментариум за 
одит на своите оператори, за да гарантират, че спазват изискванията.  
Това усилие трябва да се разшири с финансови стимули за превозвачите, които да ги насърчат да се съсредоточат върху 
благосъстоянието на своите моряци. Ако превозвачите не поемат такива ангажименти, фирмите трябва да намерят друг 
начин да изпращат стоките си. Такава политика не само ще подобри условията на корабите, но и ще даде сигнал на 
моряците, че тяхното благополучие е от първостепенно значение за клиентите, които зависят от тях. 
Без действия от страна на компаниите по веригата на доставки, техните клиенти скоро може да гледат назад към 
задръстванията в световните пристанища с умиление.  
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√ Половината световни активи в изкопаеми горива може да нямат стойност до 2036 г. 
Сривът на активи от изкопаеми горива на стойност 11 трилиона долара може да причини финансова криза, подобна 
на тази от 2008 г. 
Около половината от световните активи от изкопаеми горива могат да изгубят напълно стойноста си до 2036 г. при прехода 
към нетни нулеви емисии, според ново проучване. 
Държавите, които се декарбонизират бавно, ще пострадат, но тези, които започнат да се действат по-рано, ще спечелят - 
проучването установява, че възобновяемите енергийни източници и освободените инвестиции ще са повече от загубите 
за световната икономика. 
Изследването подчертава риска от производство на много повече нефт и газ, отколкото е необходимо за бъдещото 
търсене, което се оценява да остави $11-14 трилиона в така наречените блокирани активи – инфраструктура, имоти и 
инвестиции, където стойността е паднала толкова рязко, че трябва да бъдат отписани. 
Водещият автор на изследването Жан-Франсоа Меркюр от Университета в Ексетър смята, че преминаването към чиста 
енергия ще бъде от полза за световната икономика като цяло, но ще трябва да се направи внимателно, за да се 
предотвратят регионални спадове и възможна глобална нестабилност. 
"В най-лошия сценарий хората ще продължат да инвестират в изкопаеми горива, докато изведнъж очакваното 
търсене спре и те не осъзнаят, че това, което притежават, вече няма стойност. Тогава бихме могли да видим 
финансова криза от мащаба на 2008 г.“, казва той, предупреждавайки че петролни центрове като Хюстън могат да 
претърпят същата съдба като Детройт след упадъка на автомобилната индустрия в САЩ, освен ако преходът не 
бъде внимателно управляван. 
Предизвикателството е очевидно на текущата конференция по климата COР26, където някои от страните, които са най-
застрашени да останат с блокирани активи – като износителите на петрол и газ Русия и Бразилия – вероятно ще се опитат 
да забавят прехода, както го направиха на предишни срещи по въпросите на климата, докато тези, които най-вероятно ще 
спечелят – като ЕС, вносител на гориво – настояват за по-бързи действия. 
Новото изследване, публикувано в Nature Energy, илюстрира как спадът в търсенето на нефт и газ преди 2036 г. ще промени 
геополитическия пейзаж. Текущите инвестиционни потоци и ангажиментите на правителството за достигане на нетни 
нулеви емисии до 2050 г. ще направят енергията от възобновяеми източници по-ефективна, по-евтина и стабилна, докато 
изкопаемите горива ще бъдат засегнати от по-голяма променливост на цените. Много въглеродни активи, като запаси от 
петрол или въглища, ще останат неизгорени, докато мощностите също ще бъдат неизползвани и вече няма да произвеждат 
стойност за собствениците си. 
Най-уязвимите активи са тези в отдалечени региони или технически предизвикателни среди. Най-изложени на риск са 
канадските катранени пясъци, американските шисти и руската Арктика, следвани от дълбоки офшорни кладенци в 
Бразилия и другаде. Нефтът от Северно море също е сравнително скъп за добив и вероятно ще бъде засегнат, когато 
търсенето спадне. 
За разлика от тях, сегашните вносители на петрол, газ и въглища като ЕС, Япония, Индия и Южна Корея, ще получат огромни 
икономически дивиденти от прехода, защото ще могат да използват парите, които спестяват от покупки на горива в 
чужбина, за да инвестират в собствените си държави, включително пари за възобновяеми източници, които ще 
модернизират инфраструктурата, ще създадат работни места и ще подобрят енергийната независимост. 
Ситуацията за двата най-големи производители на вредни емисии в света – САЩ и Китай – е по-сложна, тъй като те имат 
по-диверсифицирани икономики със значителни активи от изкопаеми горива и мощни сектори на възобновяеми 
източници. Великобритания е в подобна ситуация, но като нетен вносител на енергия има полза като цяло. 
Много зависи от скоростта и разпространението на декарбонизацията, както и от тактиките, използвани от износителите 
на изкопаеми горива, за да разпродадат активите си, преди те да загубят стойност. За да се оцени въздействието, 
проучването изследва няколко различни сценария. 
Моделът предвижда големи икономически ползи за повечето вносители на изкопаеми горива. БВП на повечето 
европейски страни ще се увеличи при всеки сценарий с нетна нула, като печалбите надхвърлят загубените приходи от 
изкопаеми горива. 
Ползите варират в различните нации. Великобритания потенциално би добавила 700 милиарда долара към своя БВП при 
нетен нулев сценарий, въпреки че ще загуби почти половината от активите си за изкопаеми горива на стойност 120 
милиарда долара до 2036 г. За разлика от това, БВП на Норвегия, който зависи повече от износа на петрол, може да спадне 
с 9%, освен ако страната не се диверсифицира бързо. България би загубила около 1.3 млрд. долара в активи при всички 
сценарии, но би добавила 10.2%-10.3% към БВП до 2036 г. 
САЩ могат да се изправят през общ удар от 3,5 трилиона долара, а Канада - от 920 милиарда долара през следващите 15 
години, ако не намалят икономическата си зависимост от изкопаемите горива. Прогнозираните загуби в тези две 
северноамерикански държави са независими от вътрешните политики за климата, тъй като произтичат най-вече от спада 
в търсенето на петролни продукти, след като големи пазари като ЕС и Китай са се изместили към нетна нула. 
Степента на блокиране на активи отчасти ще зависи от производителите с ниски разходи като Саудитска Арабия и 
останалата част от групата на петролните държави от ОПЕК. Ако увеличат производството и започнат паническа 
разпродажба, другите износители ще трябва драстично да намалят цените, което да доведе до внезапен срив. При този 
сценарий 11 трилиона долара глобални активи в изкопаеми горива ще бъдат блокирани. 
Въпреки това, ако производителите на петрол се споразумеят за система от квоти, ефектите биха могли да бъдат по-
равномерно разпределени и по-ниски като цяло, въпреки че в крайна сметка ще достигнат 11 трилиона долара блокирани 
активи, според прогнозите.  

https://www.nature.com/articles/s41560-021-00934-2
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Страните от ОПЕК вероятно ще поискат солидна компенсация за пропуснати приходи, ако се съгласят с квоти. Саудитска 
Арабия, например, би направила само 1,3 трилиона долара при квотен сценарий, в сравнение с 1,7 трилиона долара при 
разпродажба. 
Авторите на изследването казват, че липсата на единен подход трябва да се избягва на всяка цена. 
"Ако Саудитска Арабия играе по един начин, а САЩ по друг начин, тогава ще видим икономическа, финансова и 
политическа нестабилност в световен мащаб, банки, които фалират, и промени в капиталовите потоци. Хората 
трябва да мислят много сериозно за тези рискове от прехода“, каза Меркюр и добави, че големите институции, 
включително централните банки, са все по-загрижени за потенциалните опасности за финансовата система. 
За да предотвратят хаоса, каза той, износителите на петрол трябва да диверсифицират икономиките си възможно най-
бързо, преди промяната да им бъде наложена отвън, когато вносителите преминат към възобновяеми източници. Още по-
важно, каза той, е по-тясното взаимодействие между производители и вносители, за да могат да бъдат споделени общите 
икономически ползи от прехода. "Това трябва да бъде история за международно сътрудничество, а не на изоставени 
нации." 
 
√ Страна по страна учените очакват началото на края на пандемията 
SARS-CoV-2 остава непредсказуем вирус, който мутира, докато се разпространява сред неваксинирани популации 
Докато случаите на варианта "делта" намаляват в много региони по света, учените пресмятат кога и къде COVID-19 ще 
премине в ендемична болест през 2022 г. и след това, според интервюта на "Ройтерс" с над дузина водещи експерти по 
болести. 
Те очакват, че първите страни, излезли от пандемията, ще имат някаква комбинация от високи нива на ваксинация и 
естествен имунитет сред хората, които са били заразени с коронавирус, като Съединените щати, Великобритания, 
Португалия и Индия. Но предупреждават, че SARS-CoV-2 остава непредсказуем вирус, който мутира, докато се 
разпространява сред неваксинирани популации. 
Никой не изключва напълно това, което някои наричат "сценарий на страшния съд", при който вирусът мутира до степен, 
че избягва трудно спечеления имунитет. Въпреки това учените изразяват нарастваща увереност, че много страни ще 
оставят зад гърба си най-лошото от пандемията през следващата година. 
"Смятаме, че между сега и края на 2022 г., това е точката, в която ще имаме контрол над този вирус..., когато ще 
можем значително да намалим тежките заболявания и смъртта“, смята Мария Ван Керкхове, епидемиолог, 
ръководещ усилията на Световната здравна организация (СЗО) срещу COVID-19. 
Възгледът на агенцията се основава на работа с експерти по болести, които очертават вероятния ход на пандемията през 
следващите 18 месеца. До края на 2022 г. СЗО има за цел 70% от световното население да бъде ваксинирано. 
"Ако постигнем тази цел, ще бъдем в много, много различна епидемиологична ситуация“, казва Ван Керкхове. 
Междувременно тя се тревожи, че страните отменят преждевременно предпазните мерки срещу COVID. "За мен е 
невероятно да виждам хора по улиците, сякаш всичко е свършило." 
Случаите и смъртните случаи от COVID-19 намаляват от август в почти всички региони на света, според доклада на СЗО от 
26 октомври. 
Европа е изключение, като "делта" вариантът причини хаос в страни с нисък обхват на ваксинация като Русия и Румъния, 
както и места, които вдигнаха изискванията за носене на маски. Вариантът също така допринесе за нарастването на 
инфекциите в страни като Сингапур и Китай, които имат високи нива на ваксинация, но малък естествен имунитет поради 
много по-строгите мерки за блокиране. 
"Преходът ще бъде различен на всяко място, защото ще се ръководи от количеството имунитет на населението от 
естествена инфекция и, разбира се, разпределението на ваксините, което е променливо... от регион до регион, от 
страна до страна", казва Марк Липсич, епидемиолог от Harvard T.H. Chan School of Public Health. 
Няколко експерти казаха, че очакват американската "делта" вълна да приключи този месец и да представлява последния 
голям скок на COVID-19. 
"Преминаваме от фазата на пандемия към по-ендемичната фаза на този вирус, където той просто се превръща в постоянна 
заплаха тук, в Съединените щати", каза бившият комисар на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) Скот Готлиб. 
Крис Мъри, водещ прогнозист на болести в Университета на Вашингтон, също смята, че скокът на "делта" случаите в САЩ 
ще приключи през ноември. 
"Ще влезем в много скромно зимно увеличение" на случаите на COVID-19, каза той. "Ако няма големи нови варианти, 
тогава COVID наистина ще започне да намалява през април." 
Дори когато случаите нарастват, когато страните отменят пандемичните ограничения като във Великобритания, ваксините 
изглежда предотвратяват големия наплив към болниците. 
Епидемиологът Нийл Фъргюсън от Imperial College London каза, че за Великобритания "по-голямата част от пандемията 
като спешна ситуация е зад гърба ни".  
"Постепенна еволюция" 
Все още се очаква COVID-19 да остане основен принос за заболявания и смърт през следващите години, подобно на други 
ендемични заболявания като маларията. 
"Ендемичен не означава доброкачествен", предупреждава Ван Керкхове. 
Някои експерти казват, че вирусът в крайна сметка ще се държи по-скоро като морбили, което все още причинява огнища 
в популации, където обхватът на ваксинацията е нисък. 
Други смятат, че COVID-19 ще се превърне в сезонно респираторно заболяване като грипа. Или вирусът може да стане по-
малко смъртоносен, засягайки предимно деца, но това може да отнеме десетилетия, казват трети. Фъргюсън от Imperial 
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College очаква смъртни случаи над средното ниво във Великобритания от респираторни заболявания, дължащи се на 
COVID-19, за следващите две до пет години, но каза, че е малко вероятно това да претовари здравните системи или да 
изисква повторно налагане на социално дистанциране. 
"Това ще бъде постепенна еволюция", каза Фъргюсън. "Ще се справим с това като с по-устойчив вирус." 
Тревър Бедфорд, компютърен вирусолог в Fred Hutchinson Cancer Center, който проследява еволюцията на SARS-CoV-2, 
вижда по-мека зимна вълна в Съединените щати, последвана от преход към ендемично заболяване през 2022-2023 г. Той 
прогнозира 50 000 до 100 000 смъртни случая в САЩ от COVID-19 годишно, в допълнение към приблизително 30 000 
годишни смъртни случая от грип. 
Вирусът вероятно ще продължи да мутира, което ще изисква годишни бустерни ваксини, съобразени с най-новите 
циркулиращи варианти, каза Бедфорд. 
Ако се разиграе сезонен COVID сценарий, при който вирусът циркулира в тандем с грипа, и Готлиб, и Мъри очакват, че това 
ще окаже значително въздействие върху системите на здравеопазване. 
"Това ще бъде проблем за плановиците на болниците, като например как се справяте с COVID и скокове на грип през 
зимата", каза Мъри. "Но ерата на... масивна обществена намеса в живота на хората ще привърши след тази зима."  
Ричард Хатчет, главен изпълнителен директор на Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, казва, че тъй като някои 
страни са добре защитени с ваксини, докато други нямат почти никакви, светът остава уязвим. 
"Това, което ме държи буден през нощта относно COVID, е опасението, че може да се появи вариант, който избягва нашите 
ваксини и избягва имунитета от предишна инфекция", казва Хачет. "Това би било като нова пандемия на COVID, която се 
появява, дори докато все още сме в старата."  
 
Мениджър 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа в края на седмицата  
Европейските борсови индекси записаха повишения в ранната търговия в петък и са на път да регистрират пети пореден 
дневен ръст на фона на отслабващите опасения относно затягането на глобалната парична политика и добрите 
корпоративни отчети на някои компании. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,58 пункта, или 0,33%, до 484,79 пункта. Бенчмаркът върви към седми 
пореден дневен ръст, което би била най-дългата му серия в зелената територия от месец август. За седмицата той е 
напреднал с 1,7%, като това ще бъде пети пореден седмичен ръст за него. 
Немският показател DAX отчете ръст от 22,36 пункта, или 0,14%, до 16 052,01 пункта. Общото индустриално производство 
в Германия се сви с ,11% през септември след спад с 3,5% през август, след като проблемите с веригата на доставки 
натежаха върху най-голямата икономика в Европа. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 41,15 пункта, или 0,57%, до 7 034,91 пункта, след като вчера 
Английската централна банка е оправда пазарните очаквания и запази без промяна рекордно ниската си лихва. 
Френският измерител CAC 40 се повиши с 47,12 пункта, или 0,67%, до 6 975,79 пункта, преминавайки бариерата от 7000 
пункта за първи път в историята. Ръста на индекса на сините чипове бе поведен от застрахователя Axa., чиито акции 
поскъпнаха с 0,53%, след като обяви обратно изкупуване на акции на стойност 1,7 млрд. евро. Индексът бе подкрепен и от 
поскъпването на книжата на Kering, Hermes и L’Oreal с 3,07%, 2,01% и 1,46%. 
Успокоителните действия на Федералния резерв на САЩ и Английската централна банка, както и коментарите на 
председателя на ЕЦБ в същия тон, подкрепиха пазарите през тази седмица. Сега фокусът на инвеститорите е върху доклада 
за новите работни места в САЩ през октомври, който може да повлияя на решението на Фед за лихвите. 
„Финансовите пазари се пристрастиха към евтините пари и ултра ниските лихви. Акциите ръстът на фона на информацията, 
че тази ера на евтини пари все още не е приключила“, коментира Сузана Стрийтът от Hargreaves Lansdown. 
Акциите на IAG поевтиняха с 1,61%, след като компанията майка на авиопревозвача British Airways предупреди за голяма 
загуба за 2021 г. заради ограниченията върху пътуванията, въведени в условията на пандемия. 
Цената на книжата на испанската банка CaixaBank поскъпнаха с 1,05%, след като тя съобщи, че е продала целия си дял от 
9,92% в австрийската банка Erste Group за 1,503 млрд. евро. Акциите на Erste поскъпнаха с 4,52%. 
Нов рекорд за S&P 500 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в четвъртък, след като инвеститорите бяха 
успокоени от търпеливата позиция на Федералния резерв на САЩ за повишаването лихвите, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 33,35 пункта, или 0,09%, до 36 124,23 пункта, след като акциите на Goldman 
Sachs и JPMorgan се понижиха съответно с 2,35% и 1,31%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 
19,49 пункта, или 0,42%, до 4 680,06 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 128,72 
пункта, или 0,81%, до 15 940,31 пункта. 
За седмицата S&P 500 се е повишил с 1,6%, а от началото на годината – с 24,6%. 
Централната банка на САЩ заяви, че скоро ще започне да намалява темпото на месечни покупки на облигации, което ще 
бъде първата стъпка към премахването на икономическите стимули,  въведени заради пандемията от COVID-19. 
Свиването на стимулите ще започне „по-късно този месец“, заявиха от Федералния комитет по отворения пазар (FOMC) в 
изявление след срещата на централната банка. 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). 
„Изявлението на Фед премахва малко, но съществено притеснение, надвиснало над пазарите, тъй като инвеститорите 
чакаха този момент от месеци. Засилва се мнението, че икономическото възстановяване има дълъг, макар и чист, път, 



25 

 

характеризиран с ниско ниво на растеж“, коментира Джордж Бол, председател на Sanders Morris Harris. „Това сигнализира 
икономически растеж, който е добър за корпоративните печалби и пазарите“, добави той. 
На икономическият фронт, броят на подадените за първи път заявления за помощи при безработица достигна 269 хил. 
през седмицата до 30 октомври. Това е най-ниското ниво от началото на пандемията и е под прогнозираните 275 хил. 
заявления. 
„Това може да бъде поредното доказателство за силен растеж, що се отнася до икономическото възстановяване“, 
коментира Майк Лоуенгарт, управляващ директор за инвестиционни стратегии в E-TRADE Financial. 
„Председателят на Фед Джером Пауъл обаче отбеляза, че иска по-стабилен напредък при работните неща, така че 
вниманието на всички е насочено към доклада за заетостта, който ще бъде определящ за действията на Фед в бъдеще“, 
добави той. 
Очакванията на анализаторите, анкетирани от Dow Jones, са, че американската икономика а добавила 450 хил. работни 
места през последния месец. 
Акциите на Qualcomm поскъпнаха с 12,73%, след като компанията отчете по-добри от очакваното финансови резултати за 
последното тримесечие, подкрепени от 56-процентовия ръст на продажбите на чипове за смартфони. 
Цената на книжата на Moderna поевтиняха със 17,89%, след като биотехнологична фирма понижи прогнозите си за приходи 
от ваксината си срещу COVID-19. 
Акциите на Roku поевтиняха със 7,74%, след като стийминг платфромата разочарова с финансовия си отчет. 
Загуби в Азия 
Водещите борсови индекси  Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в петък, следвайки поевтиняването на 
книжата на китайските строителни компании, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 35,3 пункта, или 1,%, до 3 491,57 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite изтри 18,74 пункта от стойността си, или 0,77%, достигайки ниво от 2 406,42 пункта. 
Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 354,68 пункта, или 1,41%, до 24 870,51 пункта. 
Загубите дойдоха от имотния сектор на фона на преустановяването на търговията с акции на Kaisa Group, след като 
финансовото звено на компанията пропусна плащане на лихви. Акциите на строителните фирми Evergrande, China Venke и 
Sunac China Holdings  поевтиняха съответно с 2,54%, 1,33% и 6,78%. Имотният подиндекс Hang Seng Properties се понижи с 
4%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 182,8 пункта, или 0,61%, до 29 611,57 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад от 13,95 пункта, или 0,47%, до 2 969,27 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 28,9 пункта, или 0,39%, до 7 456,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира ръст от 7,27 пункта, или 1,21%, до 606,96 пункта. BGBX40 се повиши с 0,91 пункта, или 0,66%, до 138,45 пункта. 
BGTR30 изтри 2,44 пункта от стойността си, или 0,37%, достигайки ниво от 663,70 пункта. BGREIT се понижи с 0,24 пункта, 
или 0,15%, до 164,50 пункта. 
 
√ Еврото се съвзе леко от над едногодишния си минимум  
Курсът на еврото днес се възстанови донякъде, оставайки под прага от 1,16 долара, съобщиха германски финансови 
издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1565 долара, след 
като в края на миналата седмица потъна до 1,1513 долара, най-ниско ниво от юли 2020 година. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1519 долара. 
 
√ Цените на петрола се върнаха в зелената територия  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник на фона на позитивните знаци за глобалния 
икономически растеж, които подкрепят търсенето, пише Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,93 долара, или 1,12%, до 83,67 долара за барел, след като 
миналата седмица изгуби близо 2% от стойността си. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,02 
долара, или 1,26%, до 82,29 долара за барел, следвайки седмичен спад от 3%. 
През уикенда президентът на САЩ Джо Байдън приветства  решението на Конгреса да одобри инфраструктурния му план 
на стойност един трилион долара, който ще подкрепи растежа и търсенето на горива. 
Растежът на износа на Китай се забави през октомври, но надмина прогнозите на анализаторите, подкрепен от 
нарастващото глобално търсене преди зимния сезон, както и подобренията по веригата на доставки. 
„Може да очакваме цялостният растеж на глобалния брутен вътрешен продукт да подкрепи търсенето на енергия“, 
коментира Автар Санду от Phillip Futures, като добави, че цените могат да нараснат още повече. 
Търсенето на самолетно гориво също е на път да се повиши, тъй като все повече правителства улесняват пътуването по 
въздух. 
Миналата седмица 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. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Отново в клас за учениците в начален етап - готови ли са училищата? 
- Вариантите на Ковид-19 - кой е доминиращият в момента? 
- За мерките и ваксинацията в Италия. Гост: Н.Пр. Джузепина Дзара - посланик на Италия в България 
- Грижата за сърцето. Гост: Проф. Генчо Начев - кардиолог 

БТВ, „Тази сутрин" 
- За новия вариант на Ковид-19 и опасността от пълно затваряне. Гост: Проф. Тодор Кантарджиев 
- Каква е организацията по доставянето на тестовете за учениците 
- Традицията на Архангеловден 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Ще има ли наказани след разследването на Нова за мащабната схема за търговия с фалшиви зелени сертификати 
- На финалната права: Гост: Христо Иванов - съпредседател на „Демократична България" 
- Пикът на четвъртата вълна и спорът за антителата. Гост: Акад. Богдан Петрунов - имунолог 

 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - "Сиела" внесли ония 228 машини за свои нужди, но стигнали при изборните и ЦИК и МВР не им ги връщали 
в. Труд - ЦИК спасява изборите от машини фантоми 
в. Телеграф - Наваксват онлайн уроците с частни 
в. Монитор - Над сто хванати с бусове и таксита "копърки", няма обвинени 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Ценовият шок - прекупвачи може да спекулират след стреса с тока и газа 
в. 24 часа - Българинът е песимист сега, както бе по време на световната криза 
в. Труд - Издават ускорено лични карти до петък 
в. Труд - Денков очаква провал с тестовете в училище 
в. Телеграф - ДАНС нахлу в склада с машините 
в. Телеграф - Разследване на НОВА ТВ разкри: КАНДИДАТ-ДЕПУТАТ в схема за сертификати менте 
в. Монитор - ДАНС проверява склада с машините 
в. Монитор - Родители спасяват тестването в училище  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Н. Пр. Мачей Шимански, посланик на Полша в България: Резкият отказ от въглищата не е възможен и българите 
нямат нужда от аргументи 
в. Труд - Кирил Ананиев, водач на листата на ГЕРБ-СДС за Перник, пред "Труд": Незнание или престъпна небрежност водят 
към криза българските финанси 
в. Телеграф - Отец Григорий, стопанин на приюта в Нови хан: Чакаме на нокти сметката за ток 
в. Монитор - Д-р Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация: Провалихме се във всичко - и във 
ваксинацията, и в профилактиката  
Водещи анализи  
в. 24 часа - Най-важното за прехода още е омерта 
в. Труд - Свободното общество и неговите врагове 
в. Телеграф - Данък тарикат се плаща в болницата 
в. Монитор - Тест за живота ни в бъдеще 
 
√ Предстоящи събития в страната на 8 ноември 
Кюстендил. 

- От 13.30 часа край село Крумово министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков ще 
провери есенното залесяване в района. 

*** 
София. 

- От 15.00 часа онлайн министърът на правосъдието Иван Демерджиев и зам.-министър Юлия Ковачева ще вземат 
участие в официалното стартиране на потребителски интерфейс на базата данни на Европейския съд по правата 
на човека (ЕСПЧ) - HUDOC на български език. 

*** 
Асеновград 

- От 10.00 часа пред кметството в село Златовръх ще се проведе демонстрация на машинно гласуване. В 11.30 часа 
демонстрация ще има пред кметството в село Избеглии, от 13.00 часа - в село Конуш, от 14.30 часа - в Козаново, а 
от 16.00 часа - в село Боянци. 

*** 
Бургас. 
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- От 10.00 часа в клоновете на „Български пощи" - клон Централен (Старата поща) и Клон 1 (Новата поща) ще се 
проведе демонстрационно гласуване с машина за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за 
народни представители на 14 ноември т.г. 

*** 
Гоце Делчев. 

- От 7.00 часа в храм „Св. Архангел Михаил" ще бъде отслужена Празнична архиерейска света Литургия. 
- От 9.00 часа в храм „Св. Архангел Михаил" ще бъде отслужена св. Литургия. 

*** 
Ловеч. 

- От 9.00 ч. в Чекотинския манастир "Св. архангел Михаил" Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит 
Гавриил ще оглави архиерейска Златоустова света Литургия. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Вишнева градина" от А. П. Чехов. 
 

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

