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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Има риск от спиране на топлофикациите 
Проблемът не е в "зеления сертификат", има вече малко посетители, заяви експертът 
Синдикати и работодатели се скараха за МРЗ. Коментар по темата на Васил Велев, председател на УС на АИКБ, в 
предаването „Опорни хора“. 
„По това време трябваше да имаме напреднала бюджетна процедура, проект за бюджет, внесен в Парламента, преди това 
обсъден в Тристранния съвет. 
Синдикатите направиха едни напълно нереалистични предложения, които бяха извън всякаква прогнозна и бюджетна 
рамка“. 
Това, което се предлага за МРЗ е 764 лв. „Но това е основна заплата, всъщност никой не получава такава заплата. Получава 
се брутна МРЗ, като се начисляват класове за прослужено време. Като добавим 10 % тя става 840 лв.“, уточни Велев. 
Според него, за ИТ сектора, финансите, енергетиката може и да е поносима сума, но има поне 10 икономически сектора, 
където това е над средния осигурителен доход. 
„Това означава, че или те трябва да затворят, или да минат в сивия сектор. Защото, ако увеличат своите цени, никой няма 
да влезе при тях. 
Всякакви подхвърляни, от рода на "да си намалят печалбите и така да увеличат заплатите", не може да стане, защото са на 
загуба“. 
„Само това остава сега за тези сектори, след зелените сертификати, цените на електроенергията, при срива на оборотите 
им, да се направи едно административно, непремерено вдигане на минималните заплати“, заяви гостът. 
Според Васил Велев, МРЗ не може да бъде еднаква за всички икономически дейности. Тя трябва да се договаря между 
работодатели и синдикати по секторите. 
По повод „зеления сертификат“, Велев е категоричен, че при 23 % ваксинирани, няма как да сработи. 
„Проблемът не е в това, дали персоналът има зелен сертификат, проблемът е, че вече има много малко посетители. И 
оттам оборотите и продажбите са се сринали. Те са 60-70 % надолу, а разходите са същите. Т.е. приходите са станали 20-
30 процента, а разходите са 100 %, та даже и повече, защото цената на електрическата енергия е три пъти по-голяма“, 
обясни ситуацията председателят на АИКБ. 
Велев уточни, че е правилно да има компенсация за постоянните разходи на предприятията, това, което европейската 
рамка за държавна помощ позволява. При спад на продажбите, по-голям от 30 %, държавата поема до 90 % от постоянните 
разходи, които не са покрити, т.е. от загубата. 
„Такава мярка трябваше да бъде въведена още през лятото или есента. При нас се въведе само когато има пълно 
затваряне. Т.е. в този си вид мярката никога не е работила. Това обрича тези сектори на фалити“, поясни експертът. 
Васил Велев говори и за компенсациите на бизнеса заради високите цени на тока. 
„Прогнозната цена на електроенергията е 119 лв. За сравнение, през месец октомври средната цена е 369 лв. т.е. повече 
от три пъти над прогнозната. През ноември цените са още по-високи“, каза Велев. 
„Имаме притеснение, че тази компенсация ще се забави“, изрази опасенията си Васил Велев. 
По повод увеличаването на цената на газа, „има риск от спиране на топлофикациите, защото няма с какво да си плащат 
текущите разходи. Имаме сигнали от топлофикациите, че през декември ще изпаднат в ликвидна криза“, категоричен е 
Васил Велев от АИКБ. 
Цялото интервю гледайте във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Васил Велев: МРЗ да се договаря по сектори 
Има риск от спиране на топлофикациите, смята той 
Минималната работна заплата не може да бъде еднаква за всички икономически дейности. Тя трябва да се договаря 
между работодатели и синдикати по секторите, каза Васил Велев, председател на УС на АИКБ, в предаването „Опорни 
хора“. 
„По това време трябваше да имаме напреднала бюджетна процедура, проект за бюджет, внесен в Парламента, преди това 
обсъден в Тристранния съвет. Синдикатите направиха едни напълно нереалистични предложения, които бяха извън 
всякаква прогнозна и бюджетна рамка. Това, което се предлага за МРЗ, е 764 лв. Но това е основна заплата, всъщност 
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никой не получава такава заплата. Получава се брутна МРЗ, като се начисляват класове за прослужено време. Като добавим 
10% тя става 840 лв.“, уточни Велев. 
Според него за ИТ сектора, финансите, енергетиката може и да е поносима сума, но има поне 10 икономически сектора, 
където това е над средния осигурителен доход. 
„Това означава, че или те трябва да затворят, или да минат в сивия сектор. Защото, ако увеличат своите цени, никой няма 
да влезе при тях. Всякакви подхвърляни от рода "да си намалят печалбите и така да увеличат заплатите" не може да станат, 
защото са на загуба“, смята Велев. 
„Само това остава сега за тези сектори, след зелените сертификати, цените на електроенергията, при срива на оборотите 
им, да се направи едно административно, непремерено вдигане на минималните заплати“, заяви гостът. 
По повод „зеления сертификат“ Велев е категоричен, че при 23% ваксинирани няма как да сработи. 
„Проблемът не е в това дали персоналът има зелен сертификат, проблемът е, че вече има много малко посетители. И оттам 
оборотите и продажбите са се сринали. Те са 60-70% надолу, а разходите са същите. Т.е. приходите са станали 20-30 
процента, а разходите са 100%, та даже и повече, защото цената на електрическата енергия е три пъти по-голяма“, обясни 
ситуацията председателят на АИКБ. 
Велев уточни, че е правилно да има компенсация за постоянните разходи на предприятията, това, което европейската 
рамка за държавна помощ позволява. При спад на продажбите по-голям от 30% държавата поема до 90% от постоянните 
разходи, които не са покрити, т.е. от загубата. 
„Такава мярка трябваше да бъде въведена още през лятото или есента. При нас се въведе само когато има пълно 
затваряне. Т.е. в този си вид мярката никога не е работила. Това обрича тези сектори на фалити“, поясни експертът. 
Велев говори и за компенсациите на бизнеса заради високите цени на тока. 
„Прогнозната цена на електроенергията е 119 лв. За сравнение, през октомври средната цена е 369 лв. Т.е. повече от три 
пъти над прогнозната. През ноември цените са още по-високи“, каза Велев пред Bulgaria ON AIR. 
„Имаме притеснение, че тази компенсация ще се забави“, изрази опасенията си Васил Велев. 
По повод увеличаването на цената на газа, „има риск от спиране на топлофикациите, защото няма с какво да си плащат 
текущите разходи. Имаме сигнали от топлофикациите, че през декември ще изпаднат в ликвидна криза“, категоричен е 
Васил Велев от АИКБ. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: Проблемът не е в това, дали персоналът има зелен сертификат, проблемът е, че вече има много малко 
посетители 
По това време трябваше да имаме напреднала бюджетна процедура, проект за бюджет, внесен в Парламента, преди това 
обсъден в Тристранния съвет. Синдикатите направиха едни напълно нереалистични предложения, които бяха извън 
всякаква прогнозна и бюджетна рамка. Това каза за Bulgaria ON AIR на Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
„Това, което се предлага за МРЗ е 764 лв. Но това е основна заплата, всъщност никой не получава такава заплата. Получава 
се брутна МРЗ, като се начисляват класове за прослужено време. Като добавим 10 % тя става 840 лв. За ИТ сектора, 
финансите, енергетиката може и да е поносима сума, но има поне 10 икономически сектора, където това е над средния 
осигурителен доход. Това означава, че или те трябва да затворят, или да минат в сивия сектор. Защото, ако увеличат своите 
цени, никой няма да влезе при тях. Всякакви подхвърляни, от рода на: “да си намалят печалбите и така да увеличат 
заплатите“, не може да стане, защото са на загуба. Само това остава сега за тези сектори, след зелените сертификати, 
цените на електроенергията, при срива на оборотите им, да се направи едно административно, непремерено вдигане на 
минималните заплати“, допълни още Васил Велев. 
„Проблемът не е в това, дали персоналът има зелен сертификат, проблемът е, че вече има много малко посетители. И 
оттам оборотите и продажбите са се сринали. Те са 60-70 % надолу, а разходите са същите. Т.е. приходите са станали 20-
30 процента, а разходите са 100 %, та даже и повече, защото цената на електрическата енергия е три пъти по-голяма“, каза 
Велев. 
„Прогнозната цена на ел. енергията е 119 лв. За сравнение, през месец октомври средната цена е 369 лв. Т.е. повече от три 
пъти над прогнозната. През ноември цените са още по-високи“, каза Велев. 
 
Fakti.bg  
 
√ Васил Велев, АИКБ: Има риск от спиране на топлофикациите 
Синдикатите направиха едни напълно нереалистични предложения 
Cиндикaти и рaбoтoдaтeли ce cкaрaхa зa МРЗ. Кoмeнтaр пo тeмaтa нa Вacил Вeлeв, прeдceдaтeл нa УC нa AИКБ, в 
прeдaвaнeтo „Oпoрни хoрa“. 
„Пo тoвa врeмe трябвaшe дa имaмe нaпрeднaлa бюджeтнa прoцeдурa, прoeкт зa бюджeт, внeceн в Пaрлaмeнтa, прeди тoвa 
oбcъдeн в Триcтрaнния cъвeт. 
Cиндикaтитe нaпрaвихa eдни нaпълнo нeрeaлиcтични прeдлoжeния, кoитo бяхa извън вcякaквa прoгнoзнa и бюджeтнa 
рaмкa“. 
Тoвa, кoeтo ce прeдлaгa зa МРЗ e 764 лв. „Нo тoвa e ocнoвнa зaплaтa, вcъщнocт никoй нe пoлучaвa тaкaвa зaплaтa. Пoлучaвa 
ce брутнa МРЗ, кaтo ce нaчиcлявaт клacoвe зa прocлужeнo врeмe. Кaтo дoбaвим 10 % тя cтaвa 840 лв.“, утoчни Вeлeв. 
Cпoрeд нeгo, зa ИТ ceктoрa, финaнcитe, eнeргeтикaтa мoжe и дa e пoнocимa cумa, нo имa пoнe 10 икoнoмичecки ceктoрa, 
къдeтo тoвa e нaд cрeдния ocигуритeлeн дoхoд. 
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„Тoвa oзнaчaвa, чe или тe трябвa дa зaтвoрят, или дa минaт в cивия ceктoр. Зaщoтo, aкo увeличaт cвoитe цeни, никoй нямa 
дa влeзe при тях. 
Вcякaкви пoдхвърляни, oт рoдa нa“дa cи нaмaлят пeчaлбитe и тaкa дa увeличaт зaплaтитe“, нe мoжe дa cтaнe, зaщoтo ca нa 
зaгубa“. 
„Caмo тoвa ocтaвa ceгa зa тeзи ceктoри, cлeд зeлeнитe ceртификaти, цeнитe нa eлeктрoeнeргиятa, при cривa нa oбoрoтитe 
им, дa ce нaпрaви eднo aдминиcтрaтивнo, нeпрeмeрeнo вдигaнe нa минимaлнитe зaплaти“. 
Cпoрeд Вacил Вeлeв, МРЗ нe мoжe дa бъдe eднaквa зa вcички икoнoмичecки дeйнocти. Тя трябвa дa ce дoгoвaря мeжду 
рaбoтoдaтeли и cиндикaти пo ceктoритe. 
Пo пoвoд „зeлeния ceртификaт“, Вeлeв e кaтeгoричeн, чe при 23 % вaкcинирaни, нямa кaк дa cрaбoти. 
„Прoблeмът нe e в тoвa, дaли пeрcoнaлът имa зeлeн ceртификaт, прoблeмът e, чe вeчe имa мнoгo мaлкo пoceтитeли. И 
oттaм oбoрoтитe и прoдaжбитe ca ce cринaли. Тe ca 60-70 % нaдoлу, a рaзхoдитe ca cъщитe. Т.e. прихoдитe ca cтaнaли 20-
30 прoцeнтa, a рaзхoдитe ca 100 %, тa дaжe и пoвeчe, зaщoтo цeнaтa нa eлeктричecкaтa eнeргия e три пъти пo-гoлямa“, 
oбяcни cитуaциятa прeдceдaтeлят нa AИКБ. 
Вeлeв утoчни, чe e прaвилнo дa имa кoмпeнcaция зa пocтoяннитe рaзхoди нa прeдприятиятa, тoвa, кoeтo eврoпeйcкaтa 
рaмкa зa държaвнa пoмoщ пoзвoлявa. При cпaд нa прoдaжбитe, пo-гoлям oт 30 %, държaвaтa пoeмa дo 90 % oт пocтoяннитe 
рaзхoди, кoитo нe ca пoкрити, т.e. oт зaгубaтa. 
„Тaкaвa мяркa трябвaшe дa бъдe въвeдeнa oщe прeз лятoтo или eceнтa. При нac ce въвeдe caмo кoгaтo имa пълнo 
зaтвaрянe. Т.e. в тoзи cи вид мяркaтa никoгa нe e рaбoтилa. Тoвa oбричa тeзи ceктoри нa фaлити“, пoяcни eкcпeртът. 
Вacил Вeлeв гoвoри и зa кoмпeнcaциитe нa бизнeca зaрaди виcoкитe цeни нa тoкa. 
„Прoгнoзнaтa цeнa нa eлeнeргиятa e 119 лв. Зa cрaвнeниe, прeз мeceц oктoмври cрeднaтa цeнa e 369 лв. Т.e. пoвeчe oт три 
пъти нaд прoгнoзнaтa. Прeз нoeмври цeнитe ca oщe пo-виcoки“, кaзa Вeлeв. 
„Имaмe притecнeниe, чe тaзи кoмпeнcaция щe ce зaбaви“, изрaзи oпaceниятa cи Вacил Вeлeв. 
Пo пoвoд увeличaвaнeтo нa цeнaтa нa гaзa, „имa риcк oт cпирaнe нa тoплoфикaциитe, зaщoтo нямa c кaквo дa cи плaщaт 
тeкущитe рaзхoди. Имaмe cигнaли oт тoплoфикaциитe, чe прeз дeкeмври щe изпaднaт в ликвиднa кризa“, кaтeгoричeн e 
Вacил Вeлeв oт AИКБ.  
 
В. 24 часа 
 
√ Ценовият шок - прекупвачи може да спекулират след стреса с тока и газа 
Цените и инфлацията са тревожните въпроси, които хората задават най-често освен заразата. Защото високите цени на 
енергоносителите увеличават и останалите стоки, което натоварва с допълнителни разходи домакинствата. Това най-силно 
засяга пo-бeднитe, но се пренася и върху хората със средни доходи.  
“24 часа” потърси експерти и финансисти за мнение докога ще се вдигат цените и докъде държавата трябва да влезе в 
територията на частния бизнес, за да се пресече евентуална спекула с необосновано надуване на цените. 
“Възможно е прекупвачите, които са между производителя и клиента, да използват общата еуфория и да повишават 
допълнително цените, особено при стоки, при които няма толкова голям ръст”. Това допуска Виолета Иванова, зам.-
директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.  
Това обаче не се отнася за големите търговски вериги, а по-скоро за стоките по пазарите и тези в малките градове. 
Например в магазини за плодове и зеленчуци в малки населени места цените са с по-висока стойност, отколкото в София. 
“Там оборотите са по-ниски, стоката се задържа и вероятно има презастраховане”, коментира Виолета Иванова. 
Наблюдението през октомври на 35 хранителни и нехранителни стоки в страната показало, че на годишна база се отчита 
двуцифрен ръст при редица храни.  
С близо 10% са поскъпнали брашното и картофите, морковите с 16 на сто, над 20% се повишили цените на зелето, червения 
пипер, доматите, краставиците. С около 30% са поскъпнали прасковите и дините. С 43% е нараснала цената на олиото, а на 
яйцата с 8%. 
“Пазарът е свободен и конкурентен. Ако някой слага високи цени, рискува да фалира, защото никой няма да купуват от 
него”, посочи Васил Велев - ротационен председател на асоциацията на работодателите. 
Според него цените на производител са се вдигнали с 20% при 200% увеличение на електроенергията на свободния пазар 
в последните 2 месеца.  
“Имаме и 100% увеличение на цените при металите, поскъпване при дървения материал, на пластмасите. Това увеличение 
е между предприятията, те не са за крайния клиент”, посочи още Велев. И уточни, че е разговарял с Марияна Кукушева - 
председател на УС на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, която му казала, че фурните са пред фалит, 
сметките за ток и газ били четворни, което води до поскъпване на хляба. 
Велев не се наема да прогнозира какво ще става на пазара на електроенергия в Европа, защото зависи от цената на газа. 
Но смята, че с тока в България може да няма проблем, защото у нас само 5% от електроенергията се прави от газ. А нищо 
друго не е поскъпнало – нито въглищата, нито атомното гориво, вода, слънце и вятър са безплатни. “Ние можем да си 
направим цена от 150, а не 370 лв. за мегаватчас”, казва Велев. 
Цените на суровини, материали, енергия, изделия, машини и на всичко, което се доставя от бизнес към бизнес, се променят 
под въздействие на различни фактори и с различна скорост в сравнение с цените, които домакинствата плащат, се посочва 
в анализ на Института за пазарна икономика. Това било и едно от обясненията защо при 20% ръст на цените на 
производител статистиката отчита 4,8% годишна инфлация. 
Друго обяснение е, че в призводствата разходите за суровини и материали, които рязко поскъпнаха, имали относително 
нисък дял, а същевременно технологични подобрения позволяват увеличение на ефективността, така че да се задържат 
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цените. Въпреки това от института очакват преливане на производствената инфлация потребителските цени в следващите 
6-12 месеца, дори рязкото поскъпване при енергията и базовите метали да се овладее. 
Според финансистът Левон Хампарцумян ще е добре, ако инфлацията е умерена и разтеглена във времето. Неговият съвет, 
за да бъдат притиснати спекулантите, които надуват цените, е хората да спрат да купуват дадена стока или да пазаруват от 
друг магазин или дори от съседна държава. 
Между стоките, които силно зависят от енергоносителите, са хлябът и хлебните изделия. 
В себестойността на хляба около 30% са токът или газът в зависимост от това какво използва съответната пекарна или 
завод. Тук влизат и транспортните разходи, тъй като хляб се доставя всеки ден и в най-отдалеченото селище на страната, 
а горивата също поскъпнаха много. Други 35% са разходите за заплати и около 30% се образуват от стойността на основните 
суровини, обясниха хора от бранша. 
На газ са предимно по-големите хлебозаводи, а сметките им за септември и октомври са драстично по-високи – с 200% 
повече спрямо миналогодишните. Повечето производители твърдят, че само от това трябва да повишат цената на 
килограм с 10 ст., а средната цена на тип “Добруджа” и преди скока на газа бе достигнала 1,72 лв. при 1,65 лв. преди 
година. За последните два месеца килограм хляб е поскъпнал с 2 ст. по данни на НСИ. 
Поскъпване с 10 ст. може да има до края на годината, ако кризата с цената на енергоносителите продължава, но поне 
засега има доста задържащи фактори. На първо място е конкуренцията при хлебопроизводителите, която е голяма. Освен 
това търговската надценка при хляба е доста висока, достигайки до около 25% от крайната цена, и е твърде възможно поне 
големите вериги да са се отказали от част от нея и това да е омекотило ценовия удар. 
Друг продукт, чието производство силно зависи от енергоносителите, са стъклените изделия. Като цяло те са поскъпнали 
с 3-4% за последната година. В тези сметки обаче влиза и домакинската стъклария, която не се купува често. 
Стъкленият амбалаж, от който зависят производителите на бира, алкохол и безалкохолни напитки, поскъпна с 10% от 
лятото досега. Пивовари с по-малко производство отчитат по-голям ръст, докато при големите заводи цената на 
стъкларията се е повишила с 5-6% на сто. Това обаче не е малко, като се има предвид, че 15% от крайната цена при 
напитките зависи от амбалажа. Заради поскъпването на алуминият през последната година се вдигнала с 20% и цената на 
кеновете за бира и безалкохолни. 
Заради слабия сезон сега все още няма отчетено поскъпване при бирата, но се очаква такова със затопляне на времето и 
повишаване на търсенето. Като аргументи производители посочват, че освен увеличение на тока има и по-високи цени на 
суровини като малц и хмел с около 30%. 
Високите цени на тока удрят и услугите. Людмила е собственик на салон за красота в столицата. Тя е фризьор, нейна 
колежка е маникюристка. Работят на около 30 кв. м, защото отопляват само половината от помещението. Пускат климатик, 
а не парно, защото смятат, че така излиза по-евтино. Людмила казва, че месечната сметка за ток през зимата досега е била 
около 250 лева, но това включва и постоянната работа на сешоари и маши. Сега част от услугите не се предлагат и от салона 
очакват първата “зимна” сметка за октомври. Цените в салона засега не са увеличени, за да не се изгубят клиенти. Но 
Людмила казва, че енергията продължа да се вдига, повишаване на цената на услугата ще е неизбежно. В по-високи цени 
вижда спасение за бизнеса си собственик на химическо чистене, намиращо се в София. Всеки месец има значително 
увеличение на тока, казва предприемачът. 
Катрин пък има шивашко ателие от 7 години. През миналата зима сметките за ток не са надвишавали 60-70 лева, защото 
не отопляват помещението, в което работят. Използват електричество само за осветление и шевните машини. Токът, 
храната, бензинът, лекарствата, всичко е с 20-30% нагоре, посочва Катрин, но все още не мисли да вдига цените, за да не 
се откажат клиентите. Заради вдигането на енергията обаче обмисля да затвори ателието. 
 
БНТ 
 
√ Бизнесът е недоволен, че се бавят мерките за компенсиране на скъпия ток  
Все още правителството и КЕВР не са изготвили механизъм за компенсиране на бизнеса за високите цени на 
електроенергията със 110 лв. за използван мегаватчас за октомври и ноември. Критиките отправиха от 
Асоциацията на индустриалния капитал. Търговците на ток прогнозираха, че тази мярка няма да заработи преди 
декември, преди Брюксел да излезе със становище. Вместо това от КЕВР предлагат нови правила за търговия с ток, 
срещу които бизнесът има резерви. 
Бизнесът се оплака, че въпреки договорената компенсация заради рекордните цени на борсовия ток, който достигна до 
500 лв. за мегватчас през последните месеци, все още няма яснота как ще им бъдат изплатени парите. 
"Настоявахме и настояваме все още за бързо изработване на механизма и компенсиране на сметките още за 
октомври, които започнаха да пристигат вече в началото на ноември. За съжаление, все още нямаме конкретни 
действия и реакции от страна и на регулатора, и на правителството, а през декември все още няма изработен 
компенсационен механизъм", каза Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
Според асоциацията на търговците на ток мерките са закъснели. 
"Към момента сме свидетели на едни договори, които евентуално могат да се случат едва в декември, защото на 
последното си извънредно заседание Министерски съвет реши, че мерките трябва да бъдат одобрени от ЕК. След 
това одобрение тези мерки и компенсации трябва да минат през всички доставчици на електроенергия, за да стигнат 
до крайните потребители", заяви Соня Кадиева - председател на УС на Асоциация „Свободен енергиен пазар“. 
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От КЕВР предложиха нови правила за търговия с електроенергия, които да намалят частично разхода на индустрията за 
балансиране на енергийната мрежа. Регулаторът предлага фирмите да сключват отделни договори с ЕСО вместо 
досегашното обединяване в балансиращи групи. 
От Енергийния системен оператор са направили симулации и изчисления с колко могат да намалеят разходите за 
балансиране на електроенергията. Те сочат до 35% икономии. 
"При отпадане на обединенията между координаторите на балансиращите групи това ще повлияе положително на 
цената за недостиг на електрическата енергия, като пределната цена през месец август е била 318 лв, ако бяха 
отпаднали тогава обединенията, цената за недостиг щеше да е 228 лв", заяви Ангелин Цачев, изпълнителен директор 
на ЕСО. 
Търговците на ток и бизнеса са против. 
"КЕВР вместо да върви в посока разходите за компенсиране на електроенергия се опитва да приеме правила, в които 
да премахне обединенията между всички координатори на балансираща енергия. Това автоматично води след себе си 
повече разходи за балансиране, които ще бъдат прехвърлени към бизнес абонати в България", каза Соня Кадиева - 
председател на УС на Асоциация „Свободен енергиен пазар“. 
"Абсолютно смятаме, че това предложение няма да доведе до намаляване на крайните цени, защото то ще предизвика 
по-големи дисбаланси в системата", заяви Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
Като трайна мярка от бизнеса поискаха да не плащат такса "задължения към обществото", с която те компенсират по-
скъпия ток от възобновяеми източници и от Американските централи в Маришкия басейн. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Faktor.bg 
 
√ Бизнесът скочи срещу служебния кабинет, иска си договорените пари за скъпия ток  
Все още правителството и КЕВР не са изготвили механизъм за компенсиране на бизнеса за високите цени на 
електроенергията със 110 лв. за използван мегаватчас за октомври и ноември. Критиките отправиха от Асоциацията на 
индустриалния капитал. Търговците на ток прогнозираха, че тази мярка няма да заработи преди декември, преди Брюксел 
да излезе със становище. Вместо това от КЕВР предлагат нови правила за търговия с ток, срещу които бизнесът има резерви. 
Бизнесът се оплака, че въпреки договорената компенсация заради рекордните цени на борсовия ток, който достигна до 
500 лв. за мегватчас през последните месеци, все още няма яснота как ще им бъдат изплатени парите, предаде БНТ.  
"Настоявахме и настояваме все още за бързо изработване на механизма и компенсиране на сметките още за октомври, 
които започнаха да пристигат вече в началото на ноември. За съжаление, все още нямаме конкретни действия и реакции 
от страна и на регулатора, и на правителството, а през декември все още няма изработен компенсационен механизъм", 
каза Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Според асоциацията на търговците на ток мерките са закъснели. "Към момента сме свидетели на едни договори, които 
евентуално могат да се случат едва в декември, защото на последното си извънредно заседание Министерски съвет реши, 
че мерките трябва да бъдат одобрени от ЕК. След това одобрение тези мерки и компенсации трябва да минат през всички 
доставчици на електроенергия, за да стигнат до крайните потребители", заяви Соня Кадиева - председател на УС на 
Асоциация „Свободен енергиен пазар“. 
От КЕВР предложиха нови правила за търговия с електроенергия, които да намалят частично разхода на индустрията за 
балансиране на енергийната мрежа. Регулаторът предлага фирмите да сключват отделни договори с ЕСО вместо 
досегашното обединяване в балансиращи групи. 
От Енергийния системен оператор са направили симулации и изчисления с колко могат да намалеят разходите за 
балансиране на електроенергията. Те сочат до 35% икономии. 
"При отпадане на обединенията между координаторите на балансиращите групи това ще повлияе положително на цената 
за недостиг на електрическата енергия, като пределната цена през месец август е била 318 лв, ако бяха отпаднали тогава 
обединенията, цената за недостиг щеше да е 228 лв", заяви Ангелин Цачев, изпълнителен директор на ЕСО. 
Търговците на ток и бизнеса са против. 
"КЕВР вместо да върви в посока разходите за компенсиране на електроенергия се опитва да приеме правила, в които да 
премахне обединенията между всички координатори на балансираща енергия. Това автоматично води след себе си повече 
разходи за балансиране, които ще бъдат прехвърлени към бизнес абонати в България", каза Соня Кадиева - председател 
на УС на Асоциация „Свободен енергиен пазар“. 
"Абсолютно смятаме, че това предложение няма да доведе до намаляване на крайните цени, защото то ще предизвика 
по-големи дисбаланси в системата", заяви Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
Като трайна мярка от бизнеса поискаха да не плащат такса "задължения към обществото", с която те компенсират по-
скъпия ток от възобновяеми източници и от Американските централи в Маришкия басейн. 

 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/biznesat-e-nedovolen-che-se-bavyat-merkite-za-kompensirane-na-skapiya-tok-1174477news.html
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ По-скъп държавен дълг за 500 млн. лева под формата на 5-годишни книжа с доходност от 0,27%  
Българската държава пое още половин милиард лева нов дълг от вътрешния пазар. С него общата задлъжнялост от 
началото на годината става 2,8 млрд. при 4,5 млрд. лева лимит за годината. 
На 8 ноември 2021 г. Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), 
деноминирана в лева, с падеж на 24.02.2026 година. 
На проведения в понеделник аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лева съвкупна номинална стойност при 
среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,27%. Това е първата положителна доходност от февруари насам, 
когато започнаха да се предлагат тези нови 5-годишни книжа и когато тяхната доходност беше отрицателна на ниво от -
0,17%. 
На последвалите три подобни акуциона през настоящата година също беше постигната отрицателна доходност - през март 
(-0,10%), през септември (-0,15%) и през октомври, когато доходността на 5-годишните книжа беше от -0,02%. 
На днешния аукцион подадените поръчки достигнаха размер от 634,46 млн. лева, което съответства на коефициент на 
покритие от 1,27 пункта - малко по-висок от този при аналогичния аукцион през октомври (1,23 пункта), но по-нисък (по-
слаб) от интереса на аукционите през февруари (2,10 пункта), през март (1,53) и през септември (2,12 пункта). 
Отчетеният лихвен спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 87 базисни точки (лихвата 
по българските книжа е с 0,87% по-висока от тази по 5-годишните немски книжа). 
Според финансовото министерство най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 81,8%, следвани от 
пенсионни фондове – 10,3%, гаранционни и договорни фондове - 4,2%, застрахователните дружества – 1,7%, 
инвестиционни посредници – 1,0% и други инвеститори – 1,0%. 
 
√ Забавяне на индикатора на икономическата активност в България  
Индикаторът на икономическата активност (ИИА) в България се забави през третото тримесечие, но продължи да 
сигнализира за растеж на икономическата активност, показват последен доклад на финансовото министерство, 
публикуван в понеделник. 
Предварителната оценка на съставния индикатор за третото тримесечие показа по-ниска, но положителна стойност от 0,8 
пункта спрямо 1,4 пункта през второто тримесечие. Развитието на ИИА се обуславяше от неговия цикличен компонент, 
докато дългосрочната му позиция остана почти неутрална за две тримесечия подред. 
 

 
 
Важно е да се отбележи, че отрицателните циклични колебания след настъпването на коронавирусната пандемия не 
оказаха негативен ефект върху нивото на дългосрочния компонент, като той се подобри до 0 пункта през третото 
тримесечие, посочва финансовото министерство. 
Всички променливи, включени в композитния индикатор, имаха положителен принос върху цикличната позиция на ИИА и 
респективно икономическата активност в страната. 
Понижението на ИИА през третото тримесечие отразяваше по-умереното нарастване в индустрията и нагласите на 
предприемачите в сектора. 
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Промишлената активност в страната беше в синхрон с развитията във външната среда. Въпреки това, по-голямата част от 
променливите се характеризираха с високи стойности, но относително по-високата база през предходното тримесечие в 
резултат от възстановяването от пандемията се отрази в забавяне на ИИА през третото тримесечие. 
Показателите от паричния сектор и динамиката на заетостта нямаха ефект върху изменението на ИИА, посочва 
Министерството на финансите. 
Текущото циклично развитие на ИИА беше в съответствие с изменението на цикличната позиция на еврозоната. 
През третото тримесечие на 2021 г. стойността на индикатора €-coin на еврозоната също се понижи спрямо второто, в 
резултат от забавянето на растежа в промишлеността. Последното беше частично компенсирано от положителния принос 
от нарастването на търсенето и инфлацията, свързани с постепенното възстановяване на услугите и облекчаването на 
ограниченията за овладяване на пандемията. 
 

 
 
Очакванията за ИИА през третото тримесечие дават индикация за забавяне на реалния растеж на БВП, заключва 
финансовото министерство. 
 

 
 
√ Министърът на енергетиката подписва типове договори за компенсации заради скъпия ток  
Министърът на енергетиката Андрей Живков започва да подписва типови договори във връзка с изпълнението на 
програмата за компенсиране на бизнеса заради растящите цени на електроенергията. 

https://eurocoin.cepr.org/


8 

 

От енергийното министерство припомнят, че такива договори ще бъдат сключени с търговците на електрическа енергия, 
доставчиците от последна инстанция, производителите, които продават директно на крайни небитови клиенти и 
оператора на организирания борсов пазар на електроенергия. 
Програмата предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат подпомогнати с по 110 лева за всеки мегаватчас 
използвана електроенергия през октомври и ноември. 
Плащанията по договорите ще се извършват след като бъде получено положително становище от Европейската комисия.  
 
√ Ангелин Цачев: Енергийната система е готова за зимата 
Електроенергийната ни система е готова за зимния период. Това увери в интервю за "Хоризонт" изпълнителният директор 
на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев: 
„Всички съоръжения на електроенергийния преносен оператор са в много добро състояние. Приключени са ремонтите 
или приключват в момента по всички обекти, по които работим, включени и в ремонтна, и в инвестиционна програма на 
дружеството. Към този момент балансът показва, че нивото на вода в язовирите е с добър запас. Така че очакваме с 
добрата политика, която има Националната електрическа компания по оползотворяване на водните запаси, да имаме 
добро гарантиране на доставките на електрическа енергия.“ 
Запитан има ли капацитет за внос на електроенергия от гледна точка на пазарните обединения с Гърция и Румъния, 
Ангелин Цачев коментира: 
„И на двете граници имаме достатъчно осигурен свободен междусистемен капацитет, който да ни даде увереност, че може 
при необходимост да бъде внесена електрическа енергия за българския пазар.“ 
При необходимост има техническа възможност за внос на ток от съседните ни страни. Осигурена е и аварийна помощ, 
поясни Ангелин Цачев: 
"По отношение на сигурността имаме подписан договор за аварийна помощ с румънския оператор и в момента сме в 
подписване на такъв договор и с гръцкия оператор. Със Сърбия и Турция предоставянето на аварийна помощ става на 
натурална основа. Имаме вече дадени на няколко пъти количества предоставени на турския и на сръбския оператор, така 
че те подлежат на връщане при необходимост от такава аварийна помощ". 
Цялото интервю с изпълнителния директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев може да чуете в 
предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт". 
 
√ Решават дали да се издава зелен сертификат при наличие на антитела  
Здравните власти у нас трябва да вземат решение за издаване на зелен сертификат и при наличие на антитела срещу 
коронавирус, след като вече Експертните съвети по клинична имунология, вирусология и клинична лаборатория излязоха 
със становище и препоръки. 
В документа се посочва, че определени тестове за наличие на антитела могат да се ползват като документ за наличие на 
имунна защита срещу Covid-19 само при изследване на 3 месеца. 
Експертите отбелязват още, че не е определен минималният защитен титър на антитела, предпазващ от Covid-19, както и 
колко дълго антителата осигуряват защита. 
 
√ Ресторантьори: 94% от бранша е поставен на колене 
Ресторантьорите отново настояха за спешни действия от страна на държавата. В писмо, адресирано до медиите се казва: 
"Не ни интересуват вашите политически игри и популизъм. Не ни интересува колко ви е страх да вземете едно или друго 
решение, което знаете, че е правилно, но нямате интереси, лични интереси да го направите. Имате пет точки за 
изпълнение. Три от тях на томбола да изтеглите, ще спасите хиляди хора, заети в сектор туризъм. Очакваме действия, дами 
и господа, а не поредното тупане на топката. А дали ние имаме механизъм да ви противодействаме - да, отново можем да 
излезем на протест. Вероятно в по-различна форма, тъй като "разходките по центъра" изглежда не дават резултат, а във 
вашите очи те не са заплаха. Дали ще го направим сега - не, няма. Няма да организираме нито един протест седмица преди 
изборите, защото вие отново ще кажете, че е политически. А знаете ли как звучи това в ушите на собственик на фалиращо 
заведение? Знаете ли как звучи това в ушите на барман, сервитьор, готвач ..... ? Цинично, разбира се! Никога повече не си 
позволявайте да квалифицирате протести на бизнеса, протести с конкретни икономически искания, като политически." 
Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията поискаха въвеждането на зелените 
сертификати да става при определени условия. 
1. Издаване на сертификати при положителен тест за антитела. 
2. БЕЗПЛАТНИ тестове, а не тестове, които струват 10 лв. 
3. Въвеждане на зелени сертификати за всички търговски обекти, държавни и общински служители. 
4. Зелените сертификати да важат САМО когато страната ни е в тъмночервена зона на заболяемост. 
5. Разрешаване на проблемите с хора, на които заради придружаващи заболявания, не е препоръчително поставянето на 
ваксина. 
 
√ Проф. Сергей Игнатов: Грешна комуникационна кампания е причина за ниското ниво на ваксинация 
"Политическото противоборство излиза извън пределите на отговорността" 
Интервю на Людмила Железова с проф. Сергей Игнатов в предаването ''Нещо повече'' 
"Дълбоката дигитална трансформация открива нови възможности в образователния процес и научното дирене, но блокира 
социалните връзки в образователните институции. В България има огромно вълнение около зелените сертификати, нещо, 
което е практика в по-голямата част от света. Но тук има политически елемент".  
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Това каза пред БНР проф. Сергей Игнатов, бивш министър на образованието, днес ректор на Европейския университет за 
хуманитарни науки във Вилнюс.  
Степента на ваксинация в Литва е приблизително същата като в България. Голяма част от студентите са ваксинирани. 
Децата ходят на училище присъствено.  
В предаването "Нещо повече" проф. Игнатов допълни:  
"В България всичко тръгна добре. Ние бяхме първите, които въведохме онлайн обучение. Аз се ваксинирах в България, 
когато в Литва още никой не говореше, че преподавателите подлежат на ваксинация. Не знам какво стана, нещо се случи... 
Очевидно тези, които не искат да се ваксинират, вярват, че земята е плоска. То не е и до шега. Всички сме минали през 
всички ваксини и изведнъж при тази страшна чума се появиха умници. Това е заради сгрешена комуникационна кампания, 
не е свързано с нивото на образование. Политическото противоборство излиза извън пределите на отговорността... За да 
бъде една страна слаба, отвън се поддържа напрежение, за да се внушава недоверие към всичко".  
Интервюто с проф. Сергей Игнатов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Има ли интерес към проектите по Оперативна програма " Региони в растеж" 
Кметове: Има от 25 до 80 на сто завишение на стойностите на строително монтажните дейности 
Как повишението на цените в строителството оказва влияние върху общинските проекти? Каква е инфраструктурата в 
общините с най-многобройните проекти по Оперативна програма " Региони в растеж"  и има ли застрашени от 
недовършване проекти?  Отговори в "Хоризонт до обед" дават председателят на НСОРБ Даниел Панов, кмет на Велико 
Търново и кметът на град Павликени - Емануил Манолов, който е и строителен инженер. 
"Има няколко тенденции, които усложняват положението. Идват вече договорите за безвъзмездно финансиране, но няма 
желаещи строителни фирми за участие в обществените поръчки. Същевремнно установихме, след проведени пазарни 
консултации , че има от 25 на сто  - до 80 на сто завишение на стойностите на строително монтажните работи", каза пред 
БНР Емануил Манолов от община Павликени. 
По думите му започналите проекти са в областта на реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа , като засега 
строителите не са предявавали искания, но сигурно и това ще стане с оглед на повишените цени. 
"От месец май информираме постоянно ръководството на МРРБ, така и поредното ново ръководство на управляващия 
орган за необходимостта от активирането за разплащането най-вече по общинските инфраструктурни проекти и 
програми", коментира пред БНР и председателят на НСОРБ Даниел Панов. 
По думите му над 128 общини са подали информация към Сдружението за работата си по проекти от ОП "Региони в 
растеж".  Получили са сигнали по 7 програми.  268 са общинските проекти със статут в изпълнение, най-вече по оперативна 
програма "Регионално развитие" - като размерът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на над 900 млн. лв. 
Плащанията към общините са 502 млн. лв. - това са получили тези 268 проекта. 
Неразплатените средства към общините са в размер на 445 млн.лв., като срокът за изплащане е до края на 2023 година, 
поясни Панов. 
По думите му най-големият брой общински проекти и с най-голяма безвъзмездна финансова помощ са по приоритетна ос 
1 - това е "Устойчиво и интегрирано градско развитие". Там са 39 големи града, 148 проекта с общо финансиране - 757 млн. 
лв. Близо 70 на сто от проектите вече са получили финансирането си по помощта.   
Според Панов има забавяне на плащанията, още повече, че цените са скочили. И така се изпълнява обществена поръчка 
по стари цени. От 20 до 40 на сто имаме увеличение на цените по тези проекти, каза още Панов.  
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ В Стара Загора ще се проведе юбилейна вечер посветена на първия българския спътник  
Интервю на Елена Енчева с доц. Алексей Стоев 
Юбилейна вечер "40 години спътници Интеркосмос България 1300" организират в Стара Загора. Тя ще се проведе на 11 
ноември от 18.00 часа в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ с възможност и за онлайн участие, съобщи 
доц. Алексей Стоев от Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“, съорганизатор на събитието.  
"Юбилейната вечер е посветена на 40 години от изстрелването на българския спътник, сметнахме, че е добър повод за 
разкажем на днешните поколения какво се е правило в България по това време, какви високи технологии са се развивали 
и дано да стане пример за поколенията, които сега растат, те също да имат възможност да участват в подобни вълнуващи 
епопеи, защото "България 1300" е наистина космическа епопея", разказа Стоев. 
Организатори на събитието са: Институт за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките, 
Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“, Регионален академичен център Стара Загора и Граждански клуб ЛИПА, с 
подкрепата на Община Стара Загора. 
 
√ Докъде стига приложението на изкуствения интелект в армията 
Приложението на изкуствения интелект в армията у нас и по света 
Колко сериозно е приложението на изкуствения интелект в армията. Какво се случва и къде е България във въвеждането 
на изкуствения интелект в отбранителните системи. 
Дронове, автоматични системи за стрелба, предаване на данни в реално време за бойните действия. Това са част от 
съвременните технологии, които генерират огромно количество данни. И затова дори и фирмите, които предлагат на 
пазара военно оборудване, вече казват – неизбежно е изкуственият интелект също да влезе в сферата на нападателната 
отбрана. Малко известният у нас американски сериал от края на 80-те години „Капитан Пауър и войниците на бъдещето“ 
разказва за последиците от умните оръжия. Но само споменаването на поредицата „Терминатор“ може да ви подскаже 

https://bnr.bg/post/101553633/prof-sergei-ignatov
https://bnr.bg/post/101553380
https://bnr.bg/post/101553243/v-stara-zagora-shte-se-provede-ubileina-vecher-posvetena-na-parvia-balgarskia-spatnik
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етичните въпроси, пред които са поставени и военните, и разработчиците на военни системи с изкуствен интелект. А и 
политиците. 
Как действат „нападателните автономни оръжия" 
Още през 2015-та година, изследователи по роботика и изкуствен интелект, както и Илон Мъск, Стивън Хокинг и Ноам 
Чомски призоваха за забрана на „нападателни автономни оръжия“. Стюърт Ръсел също е подписал петицията. Той е 
професор по компютърни науки, директор на Центъра за интелигентни системи и съавтор на стандартния учебник 
„Изкуствен интелект: съвременен подход“. И от доста време предупреждава за опасната симбиоза между изкуствения 
интелект и оръжията. 
Изкуственият интелект е изследване на това как да накараме машините да се държат интелигентно, което означава да 
действаме по начин, който ще постигне целите, които са им дадени. Роботът убиец е нещо, което открива, избира и атакува 
човешки цели. Все още сме доста далеч от „Терминатора“. Но не сме далеч от нещо като дрон с размер на пчела. 
Представете си ги на рояци от тях, въоръжени с експлозиви, насочени към целите си. Основният проблем е, че създавате 
клас оръжия за масово унищожение, които могат да убият милиони хора, точно като ядрено оръжие. Но всъщност е много 
по-лесно за изграждане, много по-евтино, много по- мащабно, тъй като можете да използвате 1 или 10 или 100 или 1000 
или 10 000. Докато с ядрено оръжие, това е всичко или нищо. Това не унищожава града и страната, които атакувате. Просто 
убива всички хора, които искате да убиете, всички мъже между 12 и 60 или всички мъже, носещи качулка - казва Стюърт 
Ръсел пред Ню Йорк таймс през 2019-та. 
ИИ вече се използва 
Но много от критиците на новите системи се опасяват, че за ограничения на международно ниво е вече късно. Доклад на 
ООН посочва, че през 2020-та за първи път военен дрон е атакувал автономно хора. Бил е използван от силите на 
либийското правителство срещу бунтовниците, водени от Халифа Хафтар. Апаратът е можел да си патрулира във въздуха, 
без команди. И да си избира цели, спрямо машинното обучение. В документ на ЕК от 2020-та виждаме, че основните играчи 
нямат планове да спрат създаването на автономни системи за отбрана. Съединените щати имат проекти за наблюдение 
чрез отряди от автономни дронове. 
Пентагонът е модернизирал инфраструктурата си за изчисления в облак. Китай има програма, чиято цел е да развие 
гражданския и военния потенциал на ИИ. Русия показа преди 6 години танк-робот „Армата“, с автономните системи. 20 от 
тях ще бъдат на въоръжение до края на годината. А Русия иска до 2030-та роботизацията на 33% от своето оборудване и 
оръжейни системи. Хоакин Катала работи в специален отдел на Министерството на отбраната на Испания. Той се занимава 
с издирването, изучаването и прилагането на технологии, свързани с изкуствения интелект. На онлайн среща, 
организирана от Софийския форум за сигурност наскоро, Хоакин Катала сподели опита на испанските военни. Е, поне 
доколкото данните не са класифицирани, за възможностите, които търсят  при използването на изкуствения интелект. 
Първият проект е свързан с възможността за разпознаване на снимки. Имаме разбира се и други проекти с изкуствен 
интелект в различни други сфери като киберзащита, предсказване на амортизацията на системите, разпознаване на гласа. 
Но проектът с изображенията е интересен. Защото е базиран на общодостъпни данни. Ние използваме общодостъпни 
сателитни изображения, за да тренираме изкуствения интелект. Данните от който да са в полза на нашето военно 
разузнаване. Този проект продължава от близо две години. Имаме значителен бюджет. Но към момента можем да 
покажем начин за засичане на кораби в протока „Гибралтар“. Другият проект, върху който работим, е базиран на 
съществуването на многото сензори от военните превозни средства. Тези данни могат да се споделят в реално време „в 
един домейн“. Затова ние учим и този изкуствен интелект автоматично да разпознава превозни средства, инфраструктура, 
хора. Да прави анализ по начина, по който един човек-анализатор би го направил. С помощта на университет, успяхме да 
създадем и приложение. И затова са важни тези проекти. По този начин нашите военни биха успели да видят колко ценна 
е придобитата от тях информация. С изкуствения интелект бихме имали много мощно средство, което би намалило до 90 
процента времето, нужно за анализ, направен по стандартния начин. Испания има военен сателит, за който, поради 
съображения за секретност, не мога да говоря. Но ето, затова използваме и тези технологии за да може да подобрим 
военните си способности.  
Хоакин Катала казва, че в момента военните проектите, базирани на изкуствен интелект са във фаза проучване. 
Новите технологии в българската армия 
В България Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е първият български военен, който говори за връзката между 
използването на системите на армията и прилагането на ИИ. Адмирал Ефтимов не крие впечатленията като свидетел на 
демонстрация на дронове с „известна степен на автономност“ при съпровождането на изтребител. Затова в думите му има 
надежда, че новите проекти за модернизация на българската армия ще донесат и новите технологии. И ние ще ги ползваме 
не само като плащаме за тях, а и като ги разработваме.   
Докъде ще стигне модернизацията на армията ни и колко скоро ще има автономни системи в нея - това са повече въпроси, 
отколкото отговори за сега. Факт е че различните държави са на различни етапи от развитието на технологиите. А и не 
всички са склонни да ги споделят с останалите. Защото им осигуряват тактическо предимство на бойното поле. 
Дебатът продължава 
Дебатът за ограничаването на автономните системи за сега изглежда така. Несъгласните с ограниченията казват, че не 
може да се приемат правила за нещо, което не съществува. От другата страна са ООН и ЕС .Но само с призиви за забрана 
на смъртоносни автономни роботи по време на война. И недостатъчно добре разписани документи за повече ограничения. 
Третият участник е международната инициатива за спиране на роботите убийци, която има подкрепата на 21 нобелови 
лауреати, 4500 изследователи на ИИ, над 100 НПО и над 30 държави. Всички те търсят отговор на онзи въпрос, който 
наскоро и 98 годишният бивш държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър зададе в статия за Wall Street Journal: „Ако в 
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разгара на война, в неясна бойна среда, ИИ препоръчва предприемане на действия, които могат да причинят щети и дори 
жертви сред цивилни, трябва ли командирът да обърне внимание?“. Отговорът му може би е само на години разстояние 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Изненадващо подобрение на икономическите нагласи на инвеститорите в еврозоната през ноември 
Доверието на инвеститорите относно бъдещото икономическо развитие в еврозоната се подобри изненадващо през 
ноември за пръв от юли насам въпреки продължаващо влошаване на текущата ситуация, но при скок на очакванията в 
бъдеще, показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix. 
Индексът на инвеститорските нагласи на компанията Sentix, определен от проучване сред 1095 инвеститори (258 от които 
са институционални), проведено между 4 и 6 ноември 2021 г., се повиши до 18,3 пункта, след като през октомври достигна 
6-месечно дъно от 16,9 пункта и при очаквания за понижение към 15,5 пункта. 
В същото време индексът, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, спадна през ноември до 23,5 от 26,3 
пункта месец по-рано, достигайки най-ниско ниво от юни 2021 г. 
Sentix индексът на бъдещите инвеститорски нагласи обаче нарасна до 13,3 пункта от 8,0 пункта през октомври, когато 
достигна най-ниско ниво от май 2020 г. насам. 
Негативно влияние върху текущата икономическа ситуация продължава да оказват проблемите във веригите на доставки 
и растящата инфлация. Инвеститорите обаче очакват, че тези негативни ефекти ще бъдат само временни и поради това 
изглеждат по-уверени за следващите 6 месеца. 
Изненадващото подобрение на водещия Sentix индекс сякаш предполага, че отпада заплахата от по-траен и по-сериозен 
икономически обрат. 
 

Индекси на текущата икономическа ситуация и на бъдещите очаквания в еврозоната 

 
 
Sentix индексът за Германия обаче продължава да отслабва, достигайки през ноември ниво от 19,7 пункта спрямо 20,0 
пункта през октомври - най-ниско негово ниво от март 2021 г. насам и спад на индекса за четвърти пореден месец. 
Индексът, измерващ текущата икономическа ситуация във водещата европейска икономика, спадна рязко до 24,8 пункта 
(най-ниско ниво от май 2021 г.) спрямо 31,0 пункта месец по-рано, но компонентата на Sentix за инвеститорските очаквания 
се повишава силно до 14,8 от 9,5 пункта. 
Значително негативно влияние продължават да оказват проблемите с доставките на електронни чипове за германката 
автомобилна индустрия. 
Като цяло проучването показва, че световната икономика се оказа в умерен низходящ цикъл, който обаче вероятно 
приключва, като съответните Sentix индекси вече нарастват на много места, особено в САЩ и Азия. 
 
√ Фон дер Лайен: Страните от ЕС да наложат допълнителни санкции на Беларус 
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова лидерите на страните членки на Евросъюза да 
наложат допълнителни санкции срещу властите в Беларус, които според нея са отговорни за наплива от мигранти на 
източната граница на Полша, предаде Франс прес. 
"Неприемливо е да се използват мигрантите с политически цели", категорична е Фон дер Лайен. Според нея трябва да се 
санкционират и авиокомпании от трети страни, които докарват мигранти в Минск. 
Междувременно Държавният департамент на Съединените щати настоя беларуският президент Александър Лукашенко 
да спре незабавно да принуждава уязвими хора да участват в нелегални опити за масово преминаване на границите на 
Европейския съюз. 

https://bnr.bg/post/101553433/do-kade-stiga-prilojenieto-na-izkustvenia-intelekt-v-armiata
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Говорителят на полското правителство Пьотр Мюлер съобщи, че след спрените няколкостотин мигранти в следващите дни 
се очаква на границата да се струпат между 3000 и 4000 души. 
Мюлер отново обвини беларуските служби за сигурност, че помагат на мигрантите и заяви, че има огромна опасност да се 
стигне до ескалация, дори до инциденти. 
Германия призова Европейския съюз да "предприеме действия" и да помогне за спиране на потока от мигранти, които 
незаконно преминават в Полша от Беларус. 
"Полша или Германия не могат да се справят сами с това", каза вътрешен министър Хорст Зеехофер в интервю за вестник 
"Билд". 
"Трябва да помогнем на полското правителство да обезопаси външната си граница. Това всъщност ще бъде задачата на 
Европейската комисия. Сега ги призовавам да предприемат действия", каза още Зеехофер. 
 
√ Джо Байдън може още тази седмица да реагира на нарастващите цени на петрола и бензина  
Министърът на енергетиката на САЩ Дженифър Гранхолм заяви в понеделник, че президентът Джо Байдън може още тази 
седмица да направи съобщение, чрез което да адресира последното повишение на цените на петрола. 
Говорейки пред MSNBC, Гранхолм каза, че Байдън "със сигурност разглежда какви опции има в ограничения набор от 
инструменти, с които президентът може да разполага, защото това е глобален пазар, за да адресира цените на бензина". 
"Надяваме се, че още тази седмица ще има съобщение по този въпрос", допълни той. 
Миналия петък Камарата на представителите одобри законопроекта за инфраструктурни разходи на стойност 1,2 трилиона 
долара, като това може допълнително да увеличи търсенето на бензин и на другу горива. 
Междувременно "ОПЕК +" запази плана си за постепенно увеличение на производството с 400 000 барела на ден и устоя 
на натиска за по-значително увеличение въпреки призивите на Белия дом. 
Петролът поскъпна по-рано в понеделник с около 1%, след което обаче парира част от възходящото движение, като през 
следобедната търговия фючърсите на петрола Брент нарастват с 0,4% към 83 долара за барел, а тези на американския лек 
суров петрол WTI - с 0,53% към 81,70 долара за барел. 
И двата типа петролни фючърси отстъпиха от техните многогодишни върхове от края на октомври, съответно около 86,10 
за петрола Брент и 85,40 за американския лек суров петрол, но от миналия четвъртък насам опитват да подновят 
възходящото си ценово движение. 
 
√ САЩ: Няма опасност от война в Босна и Херцеговина  
Заместник-помощникът на американския държавен секретар Габриел Ескобар и специален пратеник на американския 
президент за Запдните Балкани, който е на посещение в Босна и Херцеговина, заяви, че опасност от война в републиката 
няма. 
Според него съществува вероятност сръбският член на Председателството на БиХ Милорад Додик да оттегли решението 
на Народното събрание на Република Сръбска относно блокирането на работата на институциите в страната.  
Ескобар направи това изявление след отделни срещи с членовете на председателството.  
Додик също заяви, че военните действия не са изход от ситуацията, обаче засега няма намерение да се откаже от взетите 
решения. 
Парламентът на Република Сръбска реши сръбските депутати да не участват при гласуването в ключови институции на ниво 
Босна и Херцеговина.  
Додик обяви изтегляне на сръбските части от националната армия, изградена с международна помощ, и възнамерява да 
възстанови сръбските сили.  
Тези ходове бяха предприети, след като Върховният представител на международната общност в Босна и Херцеговина 
Кристиан Шмид наложи Закона за забрана и отричане на геноцида. Додик подчерта, че Република Сърбска има право да 
се защитава. 
 
√ Булард от Фед очаква две повишения на американската лихва през 2022 г. 
Президентът на Федералната резервна банка на Сейнт Луис Джеймс Булард посочи в понеделник, че очаква Фед да 
повиши лихвените проценти на два пъти през 2022 г., след като преди това приключи с намаляването на покупките на 
облигации в средата на годината. Той обаче каза, че ако е необходимо, Фед може да ускори този срок за намаляване на 
програмата за "количествени улеснения" в рамките още на първото тримесечие на следващата година. 
"Ако инфлацията е по-устойчива, отколкото смятаме в момента, тогава мисля, че може да се наложи да предприемем 
малко по-рано действия, за да задържим инфлацията под контрол“, каза Булард в интервю за Fox Business Network. 
Попитан дали след това Фед може да повиши лихвите три или четири пъти следващата година, Булард каза, че "това не е 
моята основна прогноза за момента“. 
"Фед вече направи много, за да придвижи политиката в посока на нейното затягане", каза той, визирайки планът на Фед 
да намали покупките на активи, обявен миналата седмица, започвайки и очаквайки да приключи този план по-рано, 
отколкото се очакваше само шест месеца по-рано. 
Булард е сред най-големите защитници на Фед за по-ранно прекратяване на разхлабената парична и лихвена политиката, 
предвид опасенията, че инфлацията може да не намалее толкова бързо или с толкова много, колкото очакват редица от 
неговите колеги в централната банка на САЩ. 
Според Булард икономиката на САЩ вероятно ще нарасне с по-бързи темпове от 4 на сто през 2022 г., което ще намали 
нивото на безработица до под 4% през първото тримесечие на следващата година. Прекъсванията във веригите на 
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доставки, които се разглеждат като основна причина за високата инфлация в момента, вероятно ще продължат и през 
следващата година, каза още той. 
Заместник-председателят на Федералния резерв Ричард Кларида пък повтори мнението си, че критериите за повишаване 
на лихвите могат да бъдат изпълнени преди края на 2022 г. 
Кларида се смята за близък до председателя на Фед Джером Пауъл и неговите коментари могат да се разглеждат като 
знак, че висшите служители на централната банка може да са по-отворени за повишаване на лихвите по-рано, отколкото 
са планирали, визирайки инфлационния скок. 
Риард Кларида призна, че увеличението на инфлацията тази година е повече от едно "умерено надвишаване“ на средното 
делово ниво на Фед от 2 на сто, като подчерта, че Федералният резерв следи внимателно инфлационното развитие. 
 
√ Кремъл: Няма нарушаване на заповедта на Путин за попълване на европейските газови хранилища  
Кремъл не вижда нарушения на заповедта, дадена от руския президент Владимир Путин за увеличаване на подаването на 
газ за подземните хранилища в Европа, но въпросите трябва да бъдат отправени към "Газпром", заяви в понеделник 
говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава агенция ТАСС. 
Песков отговори с "не" на въпрос дали Кремъл смята, че заповедта на президента не се изпълнява. Песков каза, че 
останалите въпроси трябва да бъдат адресирани до "Газпром". "В крайна сметка "Газпром" е този, който поддържа 
ежедневни контакти със своите колеги в европейските страни“, посочи Песков. 
На 27 октомври Путин инструктира "Газпром", след приключването на запълването в газ на подземните хранилища в Русия, 
да увеличи доставките за газовите складове на компанията в Европа. 
Междувременно в понеделник продължава да няма подаване на руски природен газ по тръбопровода "Ямал-Европа" за 
трети пореден ден. 
 
√ Газпром: “Северен поток 2” е готов за експлоатация 
Газопроводът “Северен поток 2” е завършен и готов за експлоатация. Това е съобщил по време на телефонен разговор с 
инвеститорите в проекта Алексей Финников, заместник-началник на департамент в “Газпром”, предаде ТАСС.  
Освен руския газов монополист в строителството на газопровода участват френската компания „Анжи“, австрийската 
„ОМВ“, британско-холандската „Роял Дъч Шел“ и германските „Винтерсхал“ и „Унипер“.  
„Северен поток 2“ осигурява пряк достъп на руско синьо гориво до потребителите в Германия. 
Строителството на "Северен поток 2" приключи на 10 септември 2021 г. Газопроводът се състои от две тръби с общ 
капацитет 55 милиарда кубически метра годишно от руския бряг през Балтийско море до Германия. 
 
√ Китайският износ нарасна силно и през октомври  
Китайският износ нараства солидно през октомври за пореден месец, подкрепен от бума в глобалното търсене с 
наближаване на зимния празничен сезон за пазаруване, което е позитивен сигнал за втората по сила световна икономика 
въпреки проблемите с веригите на доставки и отделните огнища на Covid-19 в страната. 
Вносът обаче нарасна по-слабо от очакваното, което изглежда като знак за слабост в китайското вътрешно търсене. 
Според китайската митническа агенция износът нарасна през октомври с 27,1% спрямо година по-рано до размер от 300,2 
млрд. долара. Това представлява известно забавяне спрямо растеж с 28,1% през октомври, но над осреднената прогноза 
на финансовите пазари за повишение с около 24 на сто. 
Чжъвей Чжан, главен икономист в Pinpoint Asset Management, посочи, че силният износ ще помогне за облекчаване на 
отслабващата местна икономика и ще даде на китайските власти по-голямо поле за маневриране по  отношение на 
провежданата икономическа политика. 
"Правителството може да си позволи да изчака до края на годината, за да разхлаби паричната и фискалната политика, тъй 
като на този етап износът осигурява буфер за облекчаване на икономическото забавяне“, каза той, цитиран от Ройтерс. 
Последните данни сочат забавяне на производството. Промишлената дейност се сви за втори месец през октомври, показа 
преди дни официално проучване, докато ръстът на промишленото производство се забави до най-ниското ниво от март 
2020 г., когато беше в сила първата вълна на коронавирусната пандемия. 
В същото време китайският внос нарасна през октомври с 20,6% на годишна база до 215,7 млрд. долара след по-слабо 
повишение със 17,6% през септември, но под осредните пазарни очаквания за растеж с 25 на сто. 
Износът и вносът са много по-високи, отколкото преди година, когато голяма част от света беше в разгара на пандемията 
от Covid-19, но има редица притеснения за наличието на пречки, които забавят икономическия растеж. Втората по 
големина икономика в света нарасна с едва 4,9% през трите месеца, приключващи през септември, спрямо 7,9% през 
предходното тримесечие. 
Търговският излишък на Китай през октомври възлезе на 84,5 млрд. долара, спрямо 66,8 млрд. долара през предходния 
месец, съобщи още митническата агенция. Търговският излишък със САЩ е намалял леко до 40,7 млд. долара в сравнение 
с 42 млрд. долара през септември, докато излишък с ЕС достигна 25,9 млрд. долара. 
Икономиката на Китай пострада през последните месеци от строгите правителствени ограничения, свързани с новите 
огнища на Covid-19 в страната, които потиснаха вътрешните пътувания и потребителското търсене. Друг негативен фактор 
беше недостигът на електроенергия, който намали промишленото производство. 
 
√ Протест в Грузия с искане за освобождаване на Михаил Саакашвили 
Десетки хиляди протестираха в Грузия на протест с искане за освобождаването от затвора на опозиционния лидер и бивш 
президент Михаил Саакашвили. 
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От няколко седмици той е в гладна стачка, след като беше арестуван при завръщането му от Украйна, където беше в 
изгнание. Саакашвили определя ареста си като политически. 
Задържането му засили политическата криза в страната, която избухна миналата година, след като опозицията осъди 
предполагаемите измами на парламентарните избори, спечелени с малка преднина от управляващата в момента партия 
"Грузинска мечта". 
Михаил Саакашвили беше преместен в болница в затвора.  
Представители на правозащитни организации обаче твърдят, че лечебното заведение в затвора не може да му осигури 
правилно лечение. 
 
√ Доклад: 26 000 т Covid отпадъци са в световния океан, 87% от тях са от болниците 
Синтетични отпадъци, свързани с Covid пандемията, в количество от около 26 000 тона, са попаднали в световния океан, 
показва доклад на учени от университета в китайския град Нанкин, съобщи "Гардиън". 
Река Дунав е една от големите преносители на синтетични отпадъци, отбелязва кореспондентът на БНР в Лондон. 
Неправилно стопанисваните синтетични отпадъци, състоящи се от лични предпазни средства като маски и ръкавици, 
значително надвишават капацитета на страните да ги обработват правилно, става ясно от доклада, в който се посочва, че 
от началото на пандемията около 8,4 милиона тона пластмасови отпадъци са генерирани от 193 държави. 
„Пандемията от Covid-19 доведе до повишено търсене на синтетични продукти за еднократна употреба, което утежни още 
повече вече съществуващия и излязъл извън контрол проблем с пластмасовите отпадъци“, пишат авторите на доклада. 
Попадналите във водата отпадъци могат да пропътуват дълги разстояния и да застрашат морския живот. 
Изследването на китайските учени показва, че 46% от синтетичните отпадъци са дело на Азия поради големия брой носени 
маски на континента, следвана от Европа с 24% и Северна и Южна Америка с 22%. 
Над 87% от тези отпадъци идват от болниците, а не от индивидуална употреба. 
Тоновете маски, ръкавици, комплекти за тестване и пластмасови предпазни лицеви козирки са попаднали в моретата и 
океаните чрез 369 реки. 
С най-голям принос за това замърсяване е Шат-ел-Араб в югоизточен Ирак с 5 200 тона. След това се нареждат азиатските 
Инд с 4 000 тона и Яндзъ с 3 700 тона. 
В Европа най-големият преносител на синтетични отпадъци е Дунав с 1 700 тона, се отбелязва в доклада на учените от 
университета в Нанкин. 
 
БНТ 
 
√ Италианският посланик у нас: Да се ваксинираме, но и да спазваме мерките  
Какъв е италианският модел за справяне с коронакризата? Посланикът на Италия у нас Н.Пр. Джузепина Дзара коментира 
темата в студиото на "Денят започва". 
"В Италия въведохме сертификатите още през март и в същото време започнахме да насърчаваме ваксинационната 
кампания. Първо въведохме зелен сертификат за целия медицински персонал, както и за учителите", обясни тя. 
Въвеждането на зеления сертификат е вървяло с увеличаване на покритието на населението и по този начин не се е 
стигнало до масово съпротивляване. 
"Ще дам личен пример. Моите родители са възрастни, а баща ми има и проблеми със сърцето. Не само направиха 
трета доза, а също и грипна ваксина. За да излезем от вируса, трябва да се ваксинираме, но и да носим маска и да 
спазваме дистанция", призова тя. 
По думите ѝ информационната кампания на италианското правителство е подпомогнала ваксинацията в страната. Затова 
и в момента прагът на покритие на имунизираните в Италия е над 80%. 
"В Италия има свобода на изразяването, но когато някой се изразява срещу ваксините, трябва да има и някой, който 
да каже своята гледна точка за сертификата. Имахме много предавания, които са дали ефир на различни мнения 
относно ваксината, но целта беше именно чрез кампанията да се даде правдива информация", заяви Н.Пр. Джузепина 
Дзара. 
Тя призова да последваме италианския модел, тъй като имунизацията е единственият начин да се предотврати заразата. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Зоран Заев не подаде оставка, опозицията внесе вот на недоверие 
Опозицията в Република Северна Македония внесе вот на недоверие срещу кабинета на Зоран Заев. Причината: Заев 
обеща да подаде оставка след загубата на местните избори, но оставката все още не е факт. 
Опозицията дава заявка за ново мнозинство и управление на страната. Самият Заев реагира, че има опасност договорите 
с България и Гърция да бъдат поставени под въпрос. 
Седмици след като загуби местните избори, Зоран Заев е изправен пред дилема: или да изпълни обещанието си да подаде 
оставка, или да рискува да бъде свален от опозицията. 
Технически вотът на недоверие може и да мине, след като опoзицията уверява, че има 61 гласа. 
"Повечето хора мислят, че ВМРО-ДПМНЕ не иска да поеме кормилото на държавата. И че най-хитрият и умен ход би 
било да се напада правителството, но да не бъде свалено", казва Владимир Перев, колумнист в Tribuna.mk. 
Дясноцентристите от ВМРО-ДПМНЕ неведнъж са изразявали своята опозиция към договорите с България и Гърция. И в 
този смисъл ключовият въпрос е: който и да е на власт в Скопие, ще промени ли отношението към София? 
Според експерти - това е малко вероятно. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/italianskiyat-poslanik-u-nas-da-se-vaksinirame-no-i-da-spazvame-merkite-1174415news.html
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Външният министър Буяр Османи заяви, че Скопие разглежда решението на спора с България с три елемента: формула за 
езика, протокол пет плюс едно и зелена светлина за начало на преговори. Записването на българите в Конституцията на 
РСМ е възможност за решение на двустранните проблеми. 
Следващата среща между преговорните екипи на двете страни е в средата на ноември след изборите в България, обяви 
още Османи. 
 
√ Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис замина на посещение в Париж  
Вицепрезидентът на Съединените щати Камала Харис замина за Франция. Едноседмичното ѝ посещение в Париж включва 
среща с президента Еманюел Макрон. 
Харис ще се срещне и с американски и френски учени, които участват в изследвания за COVID-19. 
В програмата на вицепрезидента е и участие в конференция, посветена на Либия. 
 
Клуб „Z“ 
 
√ Ето какво предлагат партиите за борба с корупцията 
Антикорупционните мерки заемат сериозно място в предизборните програми 
Всички партии обявяват корупцията за един от най-големите проблеми в обществото. И поне на думи заявяват готовност 
за борба с нея. Ето какви антикорупционни мерки са записани в предизборните програми на основните политически 
формации. 
ГЕРБ 
В предизборната програма на ГЕРБ антикорупционните мерки заемат значително място. Една от посочените мерки е 
"повече прозрачност, почтеност и повишаване на доверието при взимане на управленски решение чрез регулация на 
лобизма". "Всеки  пряк  или косвен контакт с цел да се повлияе за вземането на управленски решения, трябва да е 
публично  достояние. Лобистката  дейност  чрез  прокарването  или  защитаването  на 
специфични  интереси,  може  да  е  в  ущърб  на  обществото  и  да  увеличи  риска  от корупция  и  "обсебване" 
на  държавните  органи  от  частни  интереси.   
Ще  въведем механизми  за  регулиране  и  контрол  на  тези  дейности  и  публичен  регистър  за 
прозрачност  при  спазване  на европейските  и  международни  стандарти  и  добри практики", заявяват от ГЕРБ. 
От партията предлагат подобряване на законодателния процес, като всеки закон  има "досие. В това досие вносителят да 
представя информация за "всички  контакти  със заинтересовани страни, дали проектът на закон е разработен от външни 
организации, кантори  или  фирми и дали  има  частен интерес". 
От ГЕРБ предлагат в сферите от администрацията, които са подложени на висок риск от корупция да се въведат "проверки 
на почтеността на служителите" и "тестове за почтеност". 
За справяне с "дребната корупция" се предлага създаването на "единен централизиран електронен регистър на 
административнонаказателните производства". Специален раздел има за борбата с корупцията в МВР. Припомня се, че в 
предишни мандати са инсталирани 580 камери за наблюдение на служителите в Пътна полиция. А още 300 системи за 
видеозаснемане са вградени в автомобилите на пътните полицаи. 
От ГЕРБ заявяват, че ще разширят кръга  на  видеонаблюдението чрез  изграждането  на  Център  за активен мониторинг в 
системата на МВР. Освен това ще има ПОС терминали в автомобилите на Пътна полиция. "Това ще улесни гражданите, но 
е и мярка срещу корупцията", изтъкват от ГЕРБ. 
От партията ще инициират и консултации с останалите партии за повече прозрачност и отчетност в политиката. 
БСП 
В програмата на БСП с мерки за първите 100 дни на бъдещото управление няма отделен раздел за борба с корупцията. В 
останалите раздели обаче се предвиждат мерки, които биха могли да бъдат разглеждани и като антирорупционни. Те са 
свързнаи с повече прозрачност в работата на администрацията, улесняване на бизнеса чрез отпадане на административна 
тежест и др. 
ДПС 
На сайта на ДПС няма предизборна програма, а само предизборна дипляна. В нея думата корупция не се споменава. 
"Има такъв народ" 
Едно от първите пет неща, които от партията заявяват, че ще направят в областта на правосъдието, са съществени промени 
при разходване на публични средства, както и необходими промени в продецурата при провеждане на обществени 
поръчки. 
Предлага се подобряване на системата за управление и контрол на обществените поръчки и елиминиране на 
корупционните практики и ефективно противодействие на прането на пари чрез законодателни и организационни 
промени. 
"Продължаваме промяната" 
От "Продължаваме промяната" обещават да въведат пълна прозрачност в управлението на държавните средства във 
всички сектори и най-добри практики за борба с корупцията, както и да повишат капацитета на КПКОНПИ, Сметната палата, 
съгласно директивите на ЕС. 
От партията заявяват, че ще продължат да търсят наказателна отговорност при пилеене на държавни средства, за да се 
върне доверието на гражданите в институциите и да се предотврати бъдеща корупция. 
Ето и някои от предложените мерки: 
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По-широк кръг прокурори да имат компетентност за разследване на корупционни престъпления от държавни служители и 
лица с имунитет, независимо от местоизвършване на деянието с цел ефективна борба срещу корупцията; съответни 
промени за разширяване на подсъдността с цел премахване на концентрацията при решаване на дела за корупция от 
ограничен брой съдии; 
Поощряване на предметната специализация, обучение и институционална подкрепа за кадри, работещи в сферата на 
борбата с корупцията по високите етажи на властта; 
Засилване на контрола върху издаването на разрешения за използване на специални разузнавателни средства; 
Извършване на кадрови, институционални и функционални промени в дейността на КПКОНПИ; 
Въвеждане на ясни критерии за преценка на вероятната основателност и пропорционалносттана мерките във връзка със 
запориране и възбраняване на имущество по инициатива на КПКОНПИ и ясно обвързване с наказателните производства; 
Пряко отчитане на инспекторатите към всички министерства пред КПКОНПИ, а не пред контролиращия ги министър; 
участие на КПКОНПИ в излъчването и оценка на дейността на инспекторатите с участието на КПКОНПИ; 
Въвеждане в националното законодателство на изискванията за създаване на механизми за сигурно подаване на сигнали 
за закононарушения, нередности и корупция на работното място в публични и частни организации. 
"Демократична България" 
От "Демократична България" имат няколко краткосрочни предложения - смяна на председателите на ДАНС и на КПКОНПИ. 
В средносрочна перспектива от коалицията искат закриване на КПКОНПИ в сегашния ѝ вид. 
От ДБ искат и изслушване на управителя и подуправител на БНБ по темата с кредитополучателите на ББР. 
Ето още някои от предложените от "Демократична България" мерки: 
Увеличаване на броя на публичните регистри свързани с публичните ресурси и предоставяната от тях форматирана 
информация с цел улесняване на публичния контрол; 
Рязко засилване на прозрачността при изразходването на публични средства и минимизиране на директното възлагане; 
Незабавна ревизия на най-големите поръчки с директно възлагане, акцент върху пътното строителство; 
От "Демократична България" искат и поправки в Закона за обществените поръчки: 
предаване на живо в сайтовете на институциите на работата на комисиите по всяка ОП над определена сума; 
деархивиране на документацията по всяка ОП след пет/седем години; 
разширяване на секциите “Профил на купувача” в “Публични разходи” с много повече задължителна информация 
(представяне на участващите длъжностни лица, техният опит и експертиза, опция за подаване на сигнали, видеоархив от 
работата на комисията и т.н.); 
Създаване на аналитичен център към Министеркси съвет, който да следи отворените източници относно корупционните 
рискове – медийни публикации и публични регистри, в България и чужбина, и да прави мониторинг на работата на 
българските институции по тях; 
Промени в Закона за държавния служител – кариерното развитие на административните ръководители да бъде обвързано 
с интегритета и ефективността на подчинените администрации – стимули при справяне с корупционен натиск и конфликт 
на интереси, санкции – при при допускане или толериране на корупционна среда. Корупцията да стане икономически и 
бюджетно неизгодна – важно послание към административните ръководители да не толерират подобни практики; 
Промени в ДАНС – увеличаване на сътрудничеството с партньорски служби в чужбина за финансово разузнаване, реално 
идентифициране на рискови лица и операции, засилване на мерките за контрол по ЗМИП; 
Мерки за ефективна защита на сигналоподателите, вкл. разглеждане на анонимни сигнали съдържащи достатъчно 
конкретни и проверими данни за извършено корупционно престъпление или конфликт на интереси. 
 
√ ГЕРБ най-накрая може да загуби контрола над БЕХ 
Служебното правителство назначи нови петима членове на борда 
Енергийният министър Андрей Живков назначи нови петима членове на борда на Българския енергиен холдинг (БЕХ), с 
което ГЕРБ окончателно може да изгуби контрола над енергийния гигант.  Досегашният опит да бъде сменено 
ръководството през юли бе осуетен след обжалване пред съда. Сега обаче новите членове на борда само допълват 
останалите четирима, но пък ги превъзхождат по брой, пише „Капитал“.  
Възможността за овладяване на борда от служебното правителство чрез неговото раздуване е станало с промяна в устава 
на БЕХ, като сега той предвижда управлението да се осъщестява от „най-малко петима членове“.  
Новите членове на борда Антон Симеонов, Веселина Катанова-Бучкова, Жеко Жеков и Пламен Дилков заедно с един от 
досегашните членове - Иван Андреев, са провели заседание и са назначили Андреев за втори изпълнителен директор, 
който може да представлява поотделно БЕХ от досегашния изпълнителен шеф Валентин Николов, който бе депутат от ГЕРБ. 
Председател на борда ще е Веселина Катанова-Бучкова, а неин заместник - Пламен Дилков, който влиза като независим 
член. Двамата заедно с Антон Симеонов фигурираха и в предложения нов борд от енергийния министър през юли. 
Катанова-Бучкова е адвокат от пловдивската кантора "Демерджиев, Петров и Баев", чийто съдружник и управител Иван 
Демерджиев сега е служебен министър на правосъдието. 
 
√ Германските социалдемократи с нов лидер 
Ларс Клингбайл ще се кандидатира за председателското място на конгреса през декември 
Генералният секретар на Германската социалдемократическа партия Ларс Клингбайл ще се кандидатира з 
апредседателския пост на конгреса на ГСДП през декември. 
43-годишният политик обяви, че иска да замести оттеглилия се от тази позиция Норберт Валтер-Борянс и да ръководи 
партията в двойка с лидерката Саския Ескен. Засега няма друга кандидатура. Изборът ще се състои между 10 и 12 декември. 

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/11/08/4276700_bordut_e_uvelichen_ot_pet_na_devet_dushi_a/?fbclid=IwAR0Q-DUPFUCgbHuTCqzTlIuSfIDIMOJuLrhJBR1z83PjoXgbhlCmgygyDhw
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„Ако продължим да правим всичко правилно, пред нас има поне едно десетилетие на социалдемокрация. Не само в 
Германия, но и в цяла Европа“, обяви той във видеообръщение. 
Клингбайл подчерта, че ГСДП е постигнала много и е спечелила изборите през септември, но това все още не е гаранция и 
за управление. 
Кандидатурата за партиен пост означава автоматично, че няма да има министерски пост. Социалдемократите решиха, че 
управлението на партията и на държавата не бива да се смесват. Така и Ескен се отказа от евентуалната възможност да е 
министър на образованието, за да остане председател на ГСДП. Клингбайл пък бе спряган за министър на отбраната, но 
тази възможност също ще отпадне. 
Ако той бъде избран, тогава Клингбайл и Ескен ще водят преговорите за съставяне на кабинет. 
 
√ За какво си говориха Путин и шефът на ЦРУ?  
Двамата обсъдили регионални конфликти 
Руският президент Владимир Путин е обсъдил по телефона регионални конфликти с ръководителя на ЦРУ Уилям Бърнс, 
който посети миналата седмица Русия, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Кремъл, пише БТА.  
Визитата на Бърнс в Москва беше на 2 и 3 ноември и бе организирана по искане на президента на САЩ Джо Байдън. Бърнс 
често е наричан най-опитният дипломат на САЩ, отбелязва Франс прес. 
Според американската телевизия Си Ен Ен Бърнс е бил пратен в Москва, за да предупреди Русия да не увеличава 
числеността на военните си сили по руско-украинската граница. 
В рамките на тази визита между Путин и Бърнс се е състоял телефонен разговор, съобщи днес говорителят на Кремъл 
Дмитрий Песков.  
Двамата са говорили за двустранните отношения, за дипломатическата криза между двете страни и са обменили мнения 
по регионални конфликти, добави той, без да навлиза в повече подробности. Визитата на Бърнс в Русия не беше 
предварително обявена от Вашингтон и стана в момент, в който двустранните отношения са белязани от много големи 
противоречия, включително по темата за украинския конфликт. 
В началото на ноември Украйна опроверга твърденията за струпване на руски военни близо до руско-украинската граница, 
след като американски медии изразиха безпокойство от придвижването на руски военни в този регион. 
 
Мениджър 
 
√ ЕСО с предложения за намаляване на цената на тока за бизнеса  
Енергийният системен оператор ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране предложенията си за намаляване 
цената на тока на свободния енергиен пазар. Очаква се това да понижи с над 30% цената на недостиг на балансиращия 
пазар, предаде БНТ. 
Разходите за ток на бизнеса се формират не само с електричеството, което индустрията купува от свободния пазар, но и с 
разходите, които се правят за балансиране на електроенергийната система. Именно в тази посока е идеята за промяна на 
правилата за търговия с електричество, които се подкрепят от Енергийния системен оператор. Те предвиждат вместо често 
да се правят балансиращи групи с координатори, в които да участват производителите на ток и консуматорите, това да 
става с директни договори към ЕСО. За целта са направени съответните изчисления и симулации. 
"Ние извършихме няколко симулации за предходни месеци, за месеците август и септември, и при отпадане на 
обединенията между координаторите на балансиращите групи това ще повлияе положително на цената за недостиг на 
електрическата енергия, като пределната цена през месец август е била 318 лв., ако бяха отпаднали тогава обединенията, 
цената за недостиг щеше да е 228 лв. За септември пределната цена е 344 лв., в случай, че бяха отпаднали тогава 
обединенията, цената щеше да бъде 231 лв. към всички крайни потребители", коментира изпълнителният директор на 
Енергийния системен оператор Ангелин Цачев. 
В следващите дни ЕСО ще внесе своето становище в Комисията за енергийно и водно регулиране. 
Припомняме, на 26 октомври КЕВР прие правилата за компенсация на бизнеса за цените на тока. Променя се методиката, 
по която се определя цената на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. Промяната ще позволи 
сметките за ток на над 250 000 фирми у нас да бъдат намалени с от 15 лв. до 30 лева на MWh. Мярката е временна, за 
около 3 месеца, считано от 1 ноември т.г. като през това време фирмите, които купуват най-скъпия ток, трябва да си изберат 
доставчик и да сключат договор, за да излязат от сегмента със снабдяване от ДПИ, който е значително по-скъп.  
 
√ ЕК одобри българската схема в подкрепа на фирми в туристическия сектор 
Европейската комисия одобри българска схема в размер на 30 млн. лева (15,34 млн. евро) в подкрепа на фирми в 
туристическия сектор, засегнати от пандемията. Средствата ще бъдат отпускани безвъзмездно за дружествата, отчели спад 
в оборота от поне 30 на сто миналата година в сравнение с 2019 г. 
Помощта, отпусната на един бенефициент, не може да надхвърля 20 на сто от оборота му през 2019 година или до 1,8 млн. 
евро. Средствата ще бъдат отпуснати не по-късно от 31 декември. 
 
√ Европейските борси започват седмицата с лек спад  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно понижения в ранната търговия в понеделник, 
след като инвеститорите подходиха предпазливо преди публикуването на данните за инфлацията в САЩ, предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,47 пункта, или 0,1%, до 482,97 пункта. Немският показател DAX отчете 
спад от 26,51 пункта, или 0,17%, до 16 027,85 пункта. . Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 2,71 
пункта, или 0,04%, до 7 301,25 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 12,66 пункта, или 0,18%, до 7 053,45 пункта. 
По-рано азиатските пазари завършиха сесията основно в червения сектор на фона на очакванията за нов доклад за високо 
ниво на  потребителските цени в САЩ заради стегнатостта на пазара на труда и проблемите с глобалната верига на 
доставки. 
„След натоварените сесии през миналата седмица, часовникът се върна на нулата, тъй като ни предстоят месец преди 
паричната политика да се промени, ако не и повече“, коментира Дейвид Мадън от Equiti Capital. 
„Това е най-доброто от двата свята - икономиките на САЩ, Обединеното кралство и еврозоната се възстановяват с 
приличен темп и не очакваме някаква голяма промяна от Фед, Английската централна банка или ЕЦБ за известно време“„ 
добави той. 
Миналата седмица европейските акции достигана нови върхове през всеки ден от последната седмица, но днес те се 
оцветиха леко в червено, след като главният икономист на Европейската централна банка Филип Лейн заяви, че 
инфлацията ще отслабне през следващата година и ще остане слаба в краткосрочен план. 
Акциите на Richemont поскъпнаха с 2,13% на фона на новините, че xедж фондът Тhіrd Роіnt на инвеститора активист Даниел 
Льоб е изградил сериозен дял в компанията за луксозни стоки. 
Най-големият губещ в ранната търговия е Henkel, като цената на книжата на гиганта в сферата на потребителски стоки се 
понижи с 6,39%, след като той намали прогнозите си за печалба за цялата година като заяви, че не може да компенсира 
напълно скока на цените на суровините. 
Акциите на френския конгломерат Bouygues поевтиняха с 4,92% на фона на сделката за придобиване на Equans от Engie за 
7,1 млрд. евро. 
Цената на книжата на Playtech се повиши с 2,4%, след като разработчикът на софтуер за онлайн хазарт получи оферта за 
поглъщане от втория си по големина акционер Gopher Investments. 
Нови рекорди на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси записаха повишения в сесията в петък, след като данните за новите работни места 
през октомври надминаха очакванията на анализаторите, подкрепяйки оптимизма около икономическото възстановяване. 
Положително пазара се отрази и новината за новото хапче срещу коронавируса на Pfizer, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 203,72 пункта, или 0,56%, до 36 327,95 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна със 17,47 пункта, или 0,37%, до 4 697,53 пункта, завършвайки седма поредна сесия в 
зеления сектор . Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 31,28 пункта, или 0,2%, до 15 971,59 
пункта. И трите индекса достигнаха най-високите си нива в историята. 
Възходящото движение на индексите дойде на фона на данните за пазара на труда в САЩ. Американската икономика е 
добавила 531 хил. нови работни места през октомври, надминавайки очакванията за 450 хил. работни места. 
Безработицата в САЩ е паднала до 4,6% при очаквано понижение до 4,7%. От доклада стана ясно още, че данните за 
септември са били ревизирани от 194 хил. нови работни места на 312 хил. 
„Възстановяването на пазара на труда върви добре, но ще минат няколко месеца преди да достигнем максимална заетост. 
Заедно с новината за хапчето на Pifzer, силният доклад за работните места трябва да помогне за облекчаването на някои 
от проблемите с веригата на доставки и да накара инвеститорите да станат по-активни“, коментира Едуард Моя от OANDA. 
И трите бенчмарка завършиха записаха седмичен ръст. S&P 500 напредна с 2%, като от началото на годината той се е 
повишил с 25%. Dow добави 1,4% към стойността си, а Nasdaq регистрира най-доброто си седмично представяне от април 
с повишение от близо 3,1%. 
„Пазарите приветстват много по-добрия от очакваното отчет за работните места. Печалбите са широкомащабни и са във 
всички сектори“, коментира Клиф Ходж от Cornerstone Wealth. 
Акциите на Pfizer поскъпнаха с 10,86%, след като компанията заяви, че нейно хапче намалява риска от хоспитализация и 
смърт при заразени с COVID-19 с до 89%. Ако бъде одобрен или разрешен, PAXLOVID ще е първият перорален антивирусен 
препарат от вида си, разработен с протеазни инхибитори, които традиционно се използват в лечението на вируса на ХИВ. 
Новината подкрепи акциите, които са зависими от отварянето на икономиката. Цените на книжата на авиопревозвачите 
United Airlines и American Airlines се повишиха със 7,26% и 5,77%, а тези на операторите на круизни кораби Carnival, Royal 
Caribbean и Norwegian Cruise Line напреднаха с 8,37%, 8,95% и 7,83% 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в 
понеделник на фона на данните за китайската търговия. 
Официалните данни, публикувани през уикенда, разкриха, че китайският износ е нараснал с 27,1% през октомври спрямо 
същият период на предходната година. Това е над прогнозата от 24,5% на анализаторите, анкетирани от Ройтерс. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 7,06 пункта, или 0,2%, до 3 498,63 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 11,56 пункта, или 0,48%, до 2 417,97 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng регистрира спад от  106,74 пункта, или 0,43%, до 24 763,77 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 104,52 пункта, или 0,35%, до 29 507,05 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi изтри 9,07 пункта от стойността си, или 0,06%, завършвайки сесията при ниво от 7 452,2 
пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 4,7 пункта, или 0,06%, до 7 452,2 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX регистрира спад от 2,86 пункта, или 0,47%, до 600,98 пункта. BGBX40 се понижи с 0,16 пункта, или 0,12%, до 137,71 
пункта. BGTR30 напредна с 0,31 пункта, или 0,05%, до 664,12 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,67 пункта, или 0,41%, до 
164,04 пункта. 
 
√ Филип Лейн: Инфлацията в Eврозоната не е хроничен проблем 
Нарастващата инфлация в Eврозоната е преходен проблем, а не хроничен. Това заяви вчера главният икономист на 
Европейската централна банка Филип Лейн, цитиран от „Политико“ 
„Този период на инфлация е много необичаен. Той обаче е временен и не е признак за хронична инфлация. Ситуацията 
сега е много по-различна от тази през 70-те и 80-те години на миналия век“, каза Лейн в интервю за „Паис“, публикувано 
часове преди финансовите министри на региона да се съберат в Брюксел, за да обсъдят нарастващите разходи за живот. 
Той визира период, в който шоковият ръст на цените на петрола доведе до двуцифрена инфлация. Миналият месец 
инфлацията в Eврозоната достигна 4,1% - най-високото ниво от 2008 г. насам. Това равнище е значително по-високо от 
целта на ЕЦБ за инфлация от 2%. 
Лейн също така посочи, че процесът на икономическо възстановяване в Eврозоната не е завършен и че очаква силен растеж 
през 2022 г. „Предлагането не е в крак със значителното търсене, произтичащо от по-бързото от очакваното 
възстановяване. Следващата година проблемите с доставките ще се облекчат, а цените на енергията ще намалеят или ще 
се стабилизират“, коментира той. 
 
√ Пет чешки партии се споразумяха за съставяне на правителство  
Пет чешки партии подписаха вчера споразумение за сформирането на нова дясноцентристка управляваща коалиция, след 
като отбелязаха силен резултат на парламентарните избори миналия месец, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.  
Подписването на споразумението е основна стъпка към смяната на досегашното правителство на премиера Андрей 
Бабиш. Партиите, сред които са умерено евроскептичната Гражданска демократическа партия и лявоцентристката и 
либерална Партия на пиратите, обещаха да съкратят бюджетния дефицит, който от миналата година рязко се увеличи, на 
фона на коронавирусната пандемия и на увеличението на пенсиите и заплатите. Останалите три партии, подписали 
споразумението, са Християндемократичният съюз, партията "Традиция, Отговорност, Просперитет - 09" и центристкото 
движение "Кметове и независими".  
На произведените на 8 и 9 октомври парламентарни избори петте партии спечелиха общо 108 места в долната камара на 
чешкия парламент, която е с двеста места. По време на предизборната кампания опозиционните партии заявиха, че са 
обединени от желанието си да отстранят от властта Бабиш, който е обвиняван в конфликт на интереси във връзка с 
упражняването на контрола върху холдинга "Агроферт". Бабиш неведнъж е отричал, че е бил в конфликт на интереси, и 
заяви, че е изпълнил всички законови изисквания, като е прехвърлил фирмите си на доверителни фондове през 2017 г., 
преди да стане премиер.  
Петър Фиала, председател на Гражданската демократическа партия и възможен бъдещ премиер на Чехия, заяви вчера, че 
новата коалиция трябва да действа бързо. "Трябва да решим проблемите, които притесняват хората, колкото е възможно 
по-бързо, и да изведем страната от кризите, в които се намира - здравна криза, икономическа криза и криза на 
ценностите", изтъкна Фиала на церемонията по подписване на коалиционното споразумение.  
Съгласно чешкото законодателство Фиала може да бъде назначен от президента Милош Земан, след като сегашното 
правителство подаде оставка след първото заседание на новия парламент, което започна по-късно вчера и се очаква да 
продължи няколко дни.  
 
√ Холандия ще спре да инвестира в чуждестранни петролни и газови проекти  
Холандия ще спре да инвестира в чуждестранни проекти във въгледобивната, петролната и газовата промишленост. Това 
съобщиха в понеделник от Холандската телевизионна корпорация (NTK) във връзка с решението на правителството на 
страната.  
По-рано от временния кабинет заявиха, че решението ще трябва да бъде взето от новото правителство след съставянето 
му. Това предизвика негативна реакция от екологични организации, както и от редица политически партии, предава ТАСС.  
„В крайна сметка властите решиха да се присъединят към групата държави и организации, които поеха ангажимент на 
срещата на върха в Глазгоу да прекратят правителствената подкрепа за проекти за изкопаеми горива извън техните 
граници в рамките на една година. Съединените щати, Великобритания и Европейската инвестиционна банка, наред с 
други, вече се присъединиха към тази група“, съобщи телевизионният канал.  
Според информацията на телевизията през 2020 г. холандското правителство е отпуснало повече от 4,5 милиарда евро за 
инвестиции в подобни проекти.  
 
√ Няма признаци за увеличение на доставките на газ за Европа, въпреки обещанието на Путин  
Руският президент Владимир Путин обеща увеличаване на доставките на природен газ за Европа от 8 ноември. До момента 
обаче няма признаци, че континентът ще получи повече доставки, пише Блумбърг. 
Днес германските газови поръчки демонстрират много малък ръст на доставките, а на търга в неделя не беше резервиран 
допълнителен капацитет за Европа. Това разочарова търговците, които разчитаха на това, че „Газпром“ ще изпълни 
нареждането на Путин да облекчи недостига в региона. 
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Тази година цените на природния газ се утроиха. Европа посреща зимния сезон с най-ниското ниво на запаси от повече от 
десетилетие, след като Русия постави таван на доставките и пренасочи много от тях към Азия, където има рязък ръст на 
търсенето. 
В края на октомври Путин нареди на „Газпром“ да увеличи доставките на природен газ за Европа от 8 ноември, когато се 
очакваше приключи с попълването на собствените си хранилища. 
Германските поръчки за газ през газопровода „Ямал-Европа“ за доставка в компресорната станция „Малноу“ в понеделник 
все още бяха под нивата от четвъртък и само около една пета от нормалното, според данните на Gascade. 
„Ако Русия направи това, което Путин каза, че ще направи, то пазарът ще получи значително облекчение“, коментира 
Фpaнĸ вaн Дoopн, ръководител на търговията във Vаttеnfаll. „Aĸo нямa дoпълнитeлни доставки на газ в понеделник, може 
да станем свидетели на гoлям cĸoĸ нa цeнитe“, добави той. 
Друг знак, че ситуацията в Европа няма да се облекчи, е резултатът от поредица от търгове за капацитет на тръбопроводите. 
„Газпром“ не е резервирала нито един от предлаганите капацитети на входните пунктове „Суджа“ и „Сохрановка“ по 
границата между Русия и Украйна, нито пък за станцията „Малноу“ в Германия, която обработва руски газ през Беларус и 
Полша. 
Този месец доставките по гореспоменатите маршрути са били далеч под капацитета. Ситуацията се влошава и от факта, че 
руски газ течеше от Германия на изток към Полша за втори път от миналия уикенд - обратно на нормалната посока. 
 „Газпром“ все още може да резервира повече капацитет на предстоящите ежедневни търгове, както и да предлага 
допълнителни обеми на своята електронна платформа за продажби в понеделник. 
 
√ Китайски учени създадоха квантов процесор, който е 60 000 пъти по-бърз от сегашните суперкомпютри  
През последните години една от най-популярните технологии на бъдещето са т.нар. квантови компютри. При това 
основната идея на медийните публикации е, че квантовите компютри ще променят коренно живота на човечеството, така 
както го направиха класическите компютри през 20. век. Но кой ще успее да създаде първата функционална машина от 
този тип? 
Изследователи от Китай направиха поредната крачка в тази посока – те създадоха свръхпроводим квантов процесор с 66 
функционални кюбита. При квантовия компютър информацията се съхранява в „кюбити” (т.е. квантови битове), които 
може да бъдат не само в състояние 0 или 1, но и в двете едновременно (0 и 1). 
Когато бъде натоварен с изпълнението на сложна задача, този процесор успява да я извърши за отрицателно време и по 
този начин изпреварва и най-мощните суперкомпютри в момента. 
Екипът е ръководен от Жиан-Вей Пан от Университета за наука и технологии в Китай. Това е същият човек, който преди 
време предложи и алтернативна система, използваща фотони (или светлина). За да постигнат квантово превъзходство, 
учените си поставят за цел да използват проблеми с повече от едно решение, проблеми пред които обикновените 
компютри ще изпитат сериозно затруднение. 
Ето защо специалистите се нуждаят от сравнително голям квантов процесор. Най-големият в момента обработва около 50 
кюбита (до голяма степен заради физическите ограничения на чипа). Този на Пан обаче включва 66. 
Когато се изправи пред изключително сложен проблем за решение (които според учените са 2-3 пъти по-трудни от 
проблемите, които квантовите процесори са решавали досега), Zuchongzhi го решава за 1,2 часа. Учените смятат, че най-
мощните суперкомпютри на Земята ще решат същия проблем за 8 години. 
В този случай са използвани само 56 от кюбитите – т.е. 3 повече от досегашното квантово превъзходство, заявено от Google. 
Изследването е публикувано в Physical Review Letters. 
 
√ Индийският премиер е най-харесваният световен лидер  
Индийският министър-председател Нарендра Моди е класифициран като най-добре приетия световен лидер, като се 
нарежда по-високо от 12 свои колеги в световен мащаб, според Global Leader Approval Rating Tracker - GLART (Рейтинга на 
одобрение на световните лидери) - изследване, проведено от американската компания за пазарни проучвания "Morning 
Consult", предава БГНЕС.  
Агенцията проследява рейтинга на одобрение на правителствените ръководители в Австралия, Бразилия, Канада, 
Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Мексико, Южна Корея, Испания, Великобритания и Съединените щати. Въз 
основа на допитване до над 3200 грамотни индийци проучването установява, че 70% от анкетираните одобряват работата 
на Моди, а само 24% не одобряват ролята му на министър-председател на страната. Въпреки това популярността му 
регистрира лек спад спрямо 73% през септември тази година. 
Рейтингът на индийския премиер беше 82% през 2019 г., когато правителството му отмени десетгодишния специален статут 
на спорния регион Джаму и Кашмир. Катастрофалната втора вълна на пандемията от COVID-19 обаче нанесе удар върху 
имиджа му и рейтингът му падна до исторически минимум през май тази година. 
Проучването на "Morning Consult" посочва разликата между неговата популярност и тази на колегите му в световен мащаб, 
сред които са президентът на САЩ Джо Байдън и германският канцлер Ангела Меркел.  
Представянето на Байдън е оценено негативно сред 48% от общо 40 246 респонденти. Рейтингът му на одобрение е 
спаднал с девет пункта до 44% в сравнение с рейтинга му през юни тази година. 
54% от общо 3469 интервюирани германци одобряват работата на Меркел, а 41% не я оценяват положително. 
Мексиканският президент Андрес Мануел Лопес Обрадор е вторият по популярност сред класираните световни лидери с 
66% одобрение, а италианският министър-председател Марио Драги получава подкрепата на 58% от анкетираните. 
Френският президент Еманюел Макрон продължава да се сблъсква с гнева на сънародниците си, като според резултатите 
55% от французите не одобряват работата му. 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.180502
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.180501
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Ето пълната класация на "Morning Consult" за одобрение на световните лидери: 

• Моди: 70% 

• Лопес Обрадор: 66% 

• Драги: 58% 

• Меркел: 54% 

• Морисън: 47% 

• Байдън: 44% 

• Трюдо: 43% 

• Кишида: 42% 

• Мун: 41% 

• Джонсън: 40% 

• Санчес: 37% 

• Макрон: 36% 

• Болсонаро: 35%  
 
√ Индустрията на изкопаемите горива има повече делегати на COP26 от всяка отделна страна 
Индустрията на изкопаемите горива има повече делегати на конференция на ООН по изменението на климата COP26, 
отколкото  която и да е отделна страна, показва анализ, цитиран от Би Би Си. 
Доклад на неправителствената организация Global Witness, изграден на база на списъка с участници в конференцията, 
публикуван от ООН в нейното начало, разкрива, че 503 души, свързани с сектора на изкопаемите горива, са били 
акредитирани за срещата на върха за климата. 
Тези делегати лобират за петролната и газовата индустрия, като според активистите от Global Witness те не трябва да имат 
достъп до конференцията. 
„Индустрията на изкопаемите горива прекара десетилетия в отричане и забавяне на предприемането на реални действия 
срещу климатичната криза. Това е причината тяхното присъствие да е голям проблем. Влиянието на индустрията е една от 
основните причини последните 25 години на преговори за климата на ниво ООН да не са довели до реално намаляване на 
глобалните емисии“, коментира Мъри Уърти от Global Witness. 
Около 40 000 души участват в COP26, като Бразилия е страната с най-голяма делегация – 479 души. Обединеното кралство, 
което е домакин на срещата в Глазгоу, има 230 делегати. 
От Global Witness посочват още, че броят на лобистите за петролния и газовият сектор на конференцията е по-голям от 
общият брой на делегатите от осемте страни, най-тежко засегнати от климатичните промени през последните 20 години. 
Повече от 100 компании от индустрията имат представители на срещата. 
Една от най-големите групи на конференцията е Международната асоциация за търговия с емисии (IETA) със 103 делегата. 
Според Global Witness IETA е подкрепена от много от най-големите петролни компании, които промотират търговията на 
въглеродни емисии като мярка за разрешаване на кризата, която ще им позволи да продължат добива на петрол и газ. 
„Голяма част от членовете на тази асоциация са от компании за изкопаеми горива. Нейният дневен ред се ръководи от 
тези фирми и тя обслужва техните интереси“, каза Уърти. 
 
√ Австралия ще продължи да продава въглища още десетилетия  
Австралия заяви, че ще продава въглища "десетилетия напред", след като се отказа от пакта за постепенно премахване на 
замърсяващото изкопаемо гориво с цел спиране на катастрофалното изменение на климата. 
Повече от 40 държави се ангажираха да премахнат използването на въглища в рамките на десетилетия по време на 
срещата на върха на ООН за климата COP26 в Глазгоу, която има за цел да ограничи затоплянето на Земята от 
индустриалната революция насам до 1,5-2,0 градуса по Целзий. Австралия, заедно с някои други големи потребители на 
въглища като Китай и Съединените щати, обаче, не се присъединиха, предава БГНЕС. 
"Казахме много ясно, че няма да затваряме въглищни мини и няма да затваряме електроцентрали, работещи с въглища", 
заяви австралийският министър на ресурсите Кийт Пит пред националната телевизия Ей Би Си. В защита на решението на 
Австралия Пит заяви, че страната разполага с едни от най-качествените въглища в света. 
"И затова ще продължим да имаме пазари за десетилетия напред. И ако те купуват... добре, ние продаваме. Търсенето на 
въглища се очаква да нарасне до 2030 г. Ако не сме ние, за да спечелим този пазар, някой друг ще го направи. Бих 
предпочел това да бъде висококачествен австралийски продукт, който осигурява австралийски работни места и изгражда 
австралийската икономика, отколкото да идва от Индонезия, Русия или от другаде", твърди министърът. 
Австралия е един от най-големите производители на въглища и природен газ в света, но през последните години страда и 
от все по-екстремни суши, наводнения и пожари, предизвикани от климата. Миналия месец правителството на премиера 
Скот Морисън представи цел за нулеви нетни емисии до 2050 г., но планът беше критикуван за липса на подробности и за 
това, че разчита в голяма степен на все още неизвестни технологични пробиви. 
Австралийският съвет по минералите, който представлява големите минни компании като BHP и Rio Tinto, заяви, че целта 
за 2050 г. е постижима чрез значителни инвестиции в технологии. Кийт Пит заяви, че около 300 000 работни места в 
Австралия зависят от въгледобивния сектор. Самият Съвет по минералите твърди, че във въглищната индустрия пряко са 
заети 50 000 работници, а тя поддържа още 120 000 работни места. 
Големи минни компании като BHP твърдят, че се отказват от най-замърсяващите изкопаеми горива. В последното си 
освобождаване от собственост BHP обяви в понеделник, че е продала 80-процентния си дял в мина за металургични 
въглища в източния щат Куинсланд на Stanmore Resources за най-малко 1,2 млрд. 
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√ Продават летището в Сидни за 17,5 млрд. долара  
Летището в Сидни е приело оферта от 17,5 млрд. щатски долара от група инвеститори, пише Би Би Си. Ако сделката бъде 
финализирана, тя ще се нареди сред най-големите в австралийската история. 
До споразумението се е стигнало, след като консорциумът от инфраструктурни инвеститори и австралийски пенсионни 
фондове Sydney Aviation Alliance повиши офертата си за придобиването на летището, след като неговият собственик 
отхвърли редица предложения през последните няколко месеца. 
„Съветът на директорите на летището вярва, че този резултат отразява подобаващо дългосрочната стойност на летището 
и единодушно препоръчва на акционерите да подкрепят сделката“, коментира председателят на летището в Сидни 
Дейвид Гонски. 
Съобщението за споразумението дойде малко, след като страната отвори частично границите си за международни 
пътувания. 
От началото на ноември напълно ваксинираните чуждестранни посетители могат да влизат в двата най-големи щата на 
Австралия без да бъдат поставяни под карантина за първи път от повече от година и половина. 
Финализирането на сделката зависи от още няколко условия, включително независима експертна оценка. 
За нейната реализация е нужна подкрепа на три четвърти от акционерите в летището, както и зелена светлина от 
австралийските регулатори. 
Съветът на директорите на летището съобщи, че ще проведе срещи за сделката през първото тримесечие на 2022 г. 
 
√ Най-честите киберизмами: Подправени банкови сайтове 
Браузър, позволяващ блокиране на изскачащи прозорци и избягване на кликването върху линкове в имейл, които водят 
към уебсайта на банката ви – това са част от начините да избегнете да бъдете измамени от подправен банков сайт. 
Препоръките са от кампанията на Европол, Европейската банкова федерация и партньорски организации от частния и 
обществения сектор. В своя съвместна инициатива те споделят най-често срещаните измами онлайн, с което отбелязват 
Европейския месец на киберсигурността. 
Асоциацията на банките в България и нейните членове участват в кампанията, като оповестяват и разпространяват сред 
банковите клиенти анимирани и видео материали, в които се съдържа информация за популярните видове измами в 
интернет и съвети за това как всеки може да се предпазват от тях. Представяме ви последната част от тази поредица. 
Какво друго можете да направите, за да не станете жертва на подправен банков сайт? В следващата инфографика има 
повече информация по темата. 
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√ Глобалното затопляне ще унищожи икономиките на развиващите се страни  
БВП на 65-те най-уязвими държави ще намалее средно с 20% до 2050 г. и с 64% до 2100 г., ако светът се затопли с 2,9 
градуса по Целзий. Това показват данните от доклад, публикуван в понеделник по време на преговорите за климата COP26 
в Глазгоу, предава АФП.  
Дори ако глобалното покачване на температурата бъде ограничено до 1,5 градуса по Целзий, което е в съответствие с най-
амбициозната цел на Парижкото споразумение, същите страни ще понесат удар по БВП от 13% до 2050 г. и 33% до края на 
века, се казва в проучването, поръчано от Christian Aid. 
Към днешна дата средната температура на повърхността на Земята се е повишила с 1,1 градуса по Целзий в сравнение с 
нивата от края на XIX век. Констатациите на Christian Aid показват, че повече от една трета от държавите по света спешно 
се нуждаят от помощ за изграждане на устойчивост, за да могат икономиките им да устоят на настъплението на 
горещините, сушите, наводненията и бурите, които стават все по-интензивни и смъртоносни поради глобалното затопляне, 
предава агенцията, цитирана от БГНЕС.  
"Способността на страните от Глобалния юг да се развиват устойчиво е сериозно застрашена. Политическият избор, който 
правим сега, е от решаващо значение за предотвратяване на по-нататъшни щети", казва водещият автор Марина 
Андриевич от Хумболтовия университет в Берлин. 
Осем от десетте най-засегнати държави са в Африка, а две - в Южна Америка. Всичките 10 страни са изправени пред щети 
върху БВП в размер на повече от 70 % до 2100 г. при сегашната траектория на политиката за климата и 40 % дори ако 
глобалното затопляне бъде ограничено до 1,5 °C. Страната, която е изправена пред най-сериозните загуби на БВП, е Судан, 
който през септември безпомощно преживя проливни дъждове и внезапни наводнения, засегнали повече от 300 000 души. 
До 2050 г. БВП на страната ще намалее с 32%, а до 2100 г. - с 84%, в сравнение с положението, в което би се намирала, ако 
нямаше климатични промени. Страните, обхванати от доклада, съставляват два ключови преговорни блока на преговорите 
на ООН за климата, които продължават до петък: Най-слабо развитите страни (НСРС) и Алиансът на малките островни 
държави (АМОД). 
Малките островни държави са особено уязвими от бурите, които се влошават от покачването на морската вода. В 
проучването не са взети предвид мерките за адаптиране, които потенциално биха могли да намалят част от щетите. Досега 
богатите правителства отделят само скромни суми, за да помогнат на бедните страни да се адаптират към климатичните 
въздействия. 
"Африка е допринесла най-малко за изменението на климата, но този доклад показва, че тя ще бъде изправена пред най-
тежките последици. Това е дълбоко несправедливо", каза Мохамед Адоу, директор на базирания в Найроби мозъчен тръст 
за климата и енергетиката Power Shift Africa. 
 
√ Леко поевтиняване на петрола на фона на оптимизма за световната икономика  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,05 долара, или 0,06%, до 83,38 долара за барел, след като в 
понеделник добави 0,8% към стойността си. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,02 долара, или 
0,02%, до 81,91 долара за барел, следвайки спад от 0,8% през предходната сесия. 
Тези резултати идват на фона на одобрението на инфраструктурния план на американския президент Джо Байдън за 1 
трлн. долара от Конгреса през уикенда, както и по-добрите от очакваното данни за износа на Китай, които носят оптимизъм 
за глобалната икономика. 
„Голямото неизвестно е дали икономиките могат да постигнат растеж при сегашната среда с високи цени или потенциално 
при сценарий с още по-високи цени“, коментира старшият анализатор на петролните пазари в Rystad Energy Луиз Диксън. 
Анализаторите на JPMorgan Chase commodities посочват, че световното търсене на петрол през ноември вече е близо до 
нивата отпреди пандемията от 100 милиона барела на ден. 
„Чака ни по-голям ръст на потреблението, след като пътуването се поднови и търсенето на реактивно гориво се увеличи“, 
отбелязват те. 
 Въпреки по-затегнатия пазар, очакванията са запасите на суров петрол в САЩ да се повишат за трета поредна седмица, 
показват проучвания на Ройтерс, което вероятно ще помогне за ограничаване на по-нататъшните печалби. 
„Ако САЩ не накарат ОПЕК+ да изпълни обещанието си за повече добив, те имат свой собствен арсенал от инструменти, 
които да използват за борба с високите цени на рафинираните петролни продукти“, каза Диксън. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За къде са предназначени откритите 228 машини за гласуване? 
- Има ли нов бежански поток към страната ни? 
- Как протича и как се отразява на децата Covid-19? 
- България се завръща на сцената на Детската Евровизия. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Пандемия в предизборна обстановка. Равносметката на властта - говорителят на служебния кабинет Антон Кутев. 
- „Има такъв народ" на прага на вота. В студиото - Любомир Каримански. 
- Лекарство или ваксина? Докъде стигна науката в разработването на терапии срещу COVID-19? Гостува професор 

Георги Момеков. 
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- След интубацията и комата - благодарен пациент дари заплатата си на лекарите в Разград. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Софка от Пещера е първата българка, арестувана от Кьовеши 
в. Труд - Двама братя въртели кодовете на машините 
в. Телеграф - По 1000 на седмица атакуват границата 
в. Монитор - Теглим за жилища както в имотната криза 2009 г. 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Родители доброволци ще помагат за тестовете, може да викат децата по-рано 
в. 24 часа - БЕХ с двама директори, в борда влизат още четирима 
в. Труд - Нова такса за внасяне на пари на банкомат 
в. Труд - Александър Ненков, кандидат за депутат от ГЕРБ-СДС: Радев искаше цялата Власт, но когато я получи, се провали 
в. Телеграф - Още 150 машини фантоми изплуваха на летището 
в. Телеграф - Учител и доброволец в тандем тестват децата 
в. Монитор - Тестването на ученици пред спънка, търсят доброволци 
в. Монитор - Неясноти колко пъти може да гласуваме с машината 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - АНИ Владимирова, психолог: Ковид не е присъда, а хора се извиняват, че кихат и се виждат като биологично 
оръжие, някои напускат дори работа 
в. Труд - Бизнесменът Красимир Дачев, зам.председател на БТПП пред "Труд": Зеленият сертификат е мъдрото решение 
в. Телеграф - Директорът на 119-о СУ Диян Стаматов: Изследват децата в часа па класа  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Екстубиране Rinascimento 
в. Труд - Заев си играе на "тука има - тука нема", май 
в. Телеграф - Само общ молебен ще ни спаси от пандемията 
в. Монитор - Образованието -в омагьосания кръг на пандемията 
 
√ Предстоящи събития в страната на 9 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. 

- 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

