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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев за novini.bg: Популизмът на синдикатите задмина този на политиците 
Преди дни на среща при социалния министър Гълъб Донев в МС, представители на синдикатите и работодателите се 
скараха, като бизнесмените напуснаха сбирката. Оповестената причина за раздора, бе несъгласие с исканото увеличаване 
от страна на синдикатите на минималната работна заплата /МРЗ/. Потърсих за експертен коментар по темата Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал. Той е и изпълнителен директор на „Стара планина холд”. Т.г. е 
ротационен председател на Асоциацията на българските работодатели и зам.-председател на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество и зам.-председател на Икономическия и социален съвет. 
Да започнем с официалната статистика на НСИ за ръста на разходите за труд, вижте този линк: 
Още по темата за МРЗ и популизма на синдикатите, задминал популизма на политиците, може да видите в таблица 1, 
третата колона от дясно на ляво. Общият разход за труд в индустрията, е нараснал едва с 1,7 % (това е без 60/40). А 
синдикатите искат 17,5% ръст на МРЗ!!! 
6,7 % общ ръст се получава главно за сметка на големия (и несправедлив при криза) ръст в бюджетната сфера. Ръста на СРЗ 
от 12% в частния сектор, се получава за сметка на съкратените с ниски доходи. Показателен е ръстът на разходите за труд 
в индустрията - 1,7% за Q2`21 към Q2`20 
Това е една напълно неадекватна , лишена от всякаква връзка с действителността преговорна позиция. 
Тя вреди на хората, защото половината бизнеси ще бъдат застрашени. (виж таблиците) 
По този начин да се бориш с инфлация, е като да гасиш пожар с бензин. Така би се минирал и пътят ни към еврозоната. 
Ние се борим за ръст на всички доходи , а не само за нискоквалифицираните. Устойчив ръст на Средната Работна Заплата 
(СРЗ) ни е нужен, който се постига с ръст на икономиката. 
Позицията на АИКБ е, че МРЗ трябва да се договаря между браншовите организации на работодатели и синдикати по 
икономически дейности. Т.е. минималните работни заплати да са различни за различните икономически дейности. 
Друго разминаване е относно Максималния осигурителен доход (МОД). Той трябва да се съотнася към Средния 
осигурителен доход (СОД) като 2:1. Това е обичайното съотношение в ЕС. В България е 2,5:1 , т.е. МОД  няма нужда да се 
увеличава до като СОД не стане 1500 лв. (Сега СОД е 1143,90 лв.) 
 
Fakti.bg 
 
√ Вacил Вeлeв: Пoпулизмът нa cиндикaтитe нaдминa тoзи нa пoлитицитe 
Ниe ce бoрим зa ръcт нa вcички дoхoди, a нe caмo зa ниcкoквaлифицирaнитe, кaзвa прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa 
индуcтриaлния кaпитaл 
Прeди дни нa cрeщa при coциaлния миниcтър Гълъб Дoнeв в МC, прeдcтaвитeли нa cиндикaтитe и рaбoтoдaтeлитe ce 
cкaрaхa, кaтo бизнecмeнитe нaпуcнaхa cбиркaтa. Oпoвecтeнaтa причинa зa рaздoрa, бe нecъглacиe c иcкaнoтo увeличaвaнe 
oт cтрaнa нa cиндикaтитe нa минимaлнaтa рaбoтнa зaплaтa /МРЗ/. Oт nоvini.bg пoтърcихa зa eкcпeртeн кoмeнтaр пo тeмaтa 
Вacил Вeлeв, прeдceдaтeл нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл. Тoй e и изпълнитeлeн дирeктoр нa „Cтaрa плaнинa 
хoлд”. Т.г. e рoтaциoнeн прeдceдaтeл нa Acoциaциятa нa бългaрcкитe рaбoтoдaтeли и зaм.-прeдceдaтeл нa Нaциoнaлния 
cъвeт зa триcтрaннo cътрудничecтвo и зaм.-прeдceдaтeл нa Икoнoмичecкия и coциaлeн cъвeт. 
Дa зaпoчнeм c oфициaлнaтa cтaтиcтикa нa НCИ зa ръcтa нa рaзхoдитe зa труд. Oщe пo тeмaтa зa МРЗ и пoпулизмa нa 
cиндикaтитe, зaдминaл пoпулизмa нa пoлитицитe, мoжe дa видитe в тaблицa 1, трeтaтa кoлoнa oт дяcнo нa лявo. Oбщият 
рaзхoд зa труд в индуcтриятa, e нaрacнaл eдвa c 1,7 % (тoвa e бeз 60/40). A cиндикaтитe иcкaт 17,5% ръcт нa МРЗ!!! 
6,7 % oбщ ръcт ce пoлучaвa глaвнo зa cмeткa нa гoлeмия (и нecпрaвeдлив при кризa) ръcт в бюджeтнaтa cфeрa. Ръcтa нa CРЗ 
oт 12% в чacтния ceктoр, ce пoлучaвa зa cмeткa нa cъкрaтeнитe c ниcки дoхoди. Пoкaзaтeлeн e ръcтът нa рaзхoдитe зa труд 
в индуcтриятa - 1,7% зa Q2`21 към Q2`20 
Тoвa e eднa нaпълнo нeaдeквaтнa, лишeнa oт вcякaквa връзкa c дeйcтвитeлнocттa прeгoвoрнa пoзиция. 
Тя врeди нa хoрaтa, зaщoтo пoлoвинaтa бизнecи щe бъдaт зacтрaшeни. Пo тoзи нaчин дa ce бoриш c инфлaция, e кaтo дa 
гacиш пoжaр c бeнзин. Тaкa би ce минирaл и пътят ни към eврoзoнaтa. 
Ниe ce бoрим зa ръcт нa вcички дoхoди, a нe caмo зa ниcкoквaлифицирaнитe. Уcтoйчив ръcт нa Cрeднaтa Рaбoтнa Зaплaтa 
(CРЗ) ни e нужeн, кoйтo ce пocтигa c ръcт нa икoнoмикaтa. 
Пoзициятa нa AИКБ e, чe МРЗ трябвa дa ce дoгoвaря мeжду брaншoвитe oргaнизaции нa рaбoтoдaтeли и cиндикaти пo 
икoнoмичecки дeйнocти. Т.e. минимaлнитe рaбoтни зaплaти дa ca рaзлични зa рaзличнитe икoнoмичecки дeйнocти. 
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Другo рaзминaвaнe e oтнocнo Мaкcимaлния ocигуритeлeн дoхoд (МOД). Тoй трябвa дa ce cъoтнacя към Cрeдния 
ocигуритeлeн дoхoд (COД) кaтo 2:1. Тoвa e oбичaйнoтo cъoтнoшeниe в EC. В Бългaрия e 2,5:1, т.e. МOД нямa нуждa дa ce 
увeличaвa дo кaтo COД нe cтaнe 1500 лв. (Ceгa COД e 1143,90 лв.) 
 
БНТ 
 
√ Започна компенсация на бизнеса заради високата цена на тока 
От вчера стартира мярката за компенсация на бизнеса заради високите цени на тока през последните месеци, 
съобщи министърът на енергетиката. Тя предвижда компенсация на фирмите за октомври и ноември със 115 лв. за 
консумиран мегават на час. Работодателите са недоволни, че помощта ще се забави, тъй като парите ще бъдат 
изплатени, едва след като Брюксел одобри схемата. 
От днес Министерството на енергетиката започва да подписва така наречените типови договори за компенсиране на 
индусутрията с производителите на електроенергия - АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток-2" и 
електроразпределителните дружества ЧЕЗ, ЕВН и Енерго про". 
Така в министерството на енергетиката ще постъпи информация кои фирми се нуждаят от компенсация. Парите обаче ще 
бъдат платени на фирмите едва след одобрение от Европейската комисия. 
"По всички дипломатически канали, с които разполагаме, с постоянните ни представители в ЕК, имаме уверението, 
че това одобрение ще стане в рамките на тази седмица", заяви Андрей Живков - служебен министър на енергетиката. 
Според бизнеса не е било нужно правителството да иска одобрение от Брюксел. 
"Мерки от общ характер, които помагат поравно на всички потребители на енергия не представляват държавна 
помощ. Т.е. за нас това е едно излишно допълнително презастраховане, което води до забавяне и добре е ако е само 
няколко дни, както казва министър Живков, до коря на седмицата. По-скоро важните от тук насетне въпроси 
остават - месец декември, компенсациите за ел.енерегия, тъй като цените няма да спаднат пред това време", заяви 
Васил Велев - председател на АИКБ. 
Министърът на енергетиката обясни защо мярката обхваща само 2 месеца. 
"Ние обявихме компенсации за октомври и ноември, като имахме предвид, че през декември би трябвало да има 
работещ парламент, който да предприеме евентуално актуализация на бюджета е да предприеме други 
компенсаторни мерки", заяви Андрей Живков - служебен министър на енергетиката. 
В края на октомври правителството прие програма от мерки за компенсиране на бизнеса заради скъпия ток. А първата 
стъпка бе изменението на методиката на цените на доставчик от последна инстанция, с която разходите на индустрията се 
понижиха с между 15 и 30 лв на мегаватчас. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Министър Везиева: Осигурени са близо 250 млн. лв. за подкрепа на микро-, малки и средни фирми 
"Насочихме усилията си през последните няколко месеца за подкрепа към микро-, малки и средни предприятия, като през 
различни програми осигурихме близо 250 млн. лева за тях". 
Това заяви министърът на икономиката Даниела Везиева по време на среща в Министерството на икономиката с 
представители на стартиращи и малки фирми. На нея бяха обсъдени възможностите за финансиране на т.нар. Големи 
малки компании, както и тяхното развитие. 
Министър Везиева посочи, че само през Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедурата за 
подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. бяха осигурени в последните няколко месеца допълнителни над 
160  млн. лв. за наддоговаряне. „Тези грантови средства ще са достатъчни за финансирането на още над 3600 малки 
предприятия от резервните списъци по процедурата, за да подпомогнат тяхната ликвидност“, посочи тя. 
Икономическият министър подчерта, че и през ББР вече е стартирала нова програма в подкрепа на малкия бизнес и 
стартъпите. Тя е в размер на 80 млн. лв. и предвижда отпускането на директни заеми с по-ниски от стандартните 
изисквания за обезпечение. По програмата могат да кандидатстват стартъпи в производството, работещите в креативните 
и творческите индустрии и малки компании от всички сектори на икономиката. "Това е част от новата политика на банката 
да насочи усилията си към подкрепа за този тип предприятия, да се обърнем към компании, които по-трудно биха могли 
да получат средства“, допълни министър Везиева. 
По думите й се работи за опростяване на процедурите по финансовите инструменти, създават се нови механизми за 
подкрепа на бизнеса, така че да се подпомогне неговата дигитализация и преход към зелена и кръгова икономика. 
По време на дискусията представителите на фирмите отчетоха като проблеми тежките административни процедури при 
оперативните програми и поискаха по-голяма възможност за дигитализация и улесняване на кандидатстването. Беше 
изтъкната и нуждата от механизъм стартиращите компании да излязат на международните пазари. 
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Зам.-министър Ивелина Пенева обяви, че новата оперативна програма, която предстои да стартира, ще започне след като 
бъде приет Планът за възстановяване. По думите й първата мярка по нея ще бъде за технологична модернизация в 
предприятията в размер на 280 млн. лв. 
Владимир Георгиев, изпълнителен директор на Българска банка за развитие (ББР), от своя страна посочи, че с новата 
стратегия на банката достъпът на  малките и средни предприятия до средствата е по-улеснен. По думите му ББР предлага 
вече облекчено финансиране и изисквания за обезпечение на малките компании. "Чрез дигитализирани услуги заработи 
вече и възможността направо от сайта на банката да кандидатстват компаниите за необходимите средства", добави той. 
Според него вече се предоставят кредити по обновената гаранционна програма на ББР в подкрепа на микро-, малките и 
средните предприятия, засегнати от пандемията или т.нар “Програма възстановяване”, като вече 5 банки работят по 
програмата, а съвсем скоро ще се включат и останалите. ББР ще покрива до 80% от главницата на кредита при посочените 
в програмата условия. Владимир Георгиев изтъкна още, че банката финансира и изграждането на фотоволтаични централи 
за нуждите на бизнеса. 
 
√ Проф. Велислав Минеков: Случаят "Възраждане" - традиционен криминален акт с дъх на корупция 
"Трябва да има промяна в закона, ще настоявам да се вземат всички мерки" 
Интервю на Диана Янкулова с проф. Велислав Минеков в предаването ''Нещо повече'' 
"Традиционен криминален акт с дъх на корупция. Този акт стана твърде популярен. Това се върши с цел - всеки един обект 
да отпадне от списъка с паметниците, за да се застрои по волята на неговите стопани. Тази традиция започна преди 20 
години. Надявам се полицията да разбере какво се е случило и щетите да се насочат към собственика, той да възстанови 
всичко до последните керемида и тухла".  
Това коментира пред БНР министърът на културата проф. Велислав Минеков във връзка с пожара в бившето кино 
"Възраждане" в София.  
По думите му "бедата е в тенденцията за унищожаване на нашата история".  
"Ние се разделяме безкомпромисно с историята си. Наблюдаваме явления, от които трябва да сме изключително 
възмутени. Това се случва не само в София - унищожаването на паметници, такова дори в архитектурни резервати. И това 
пак го дължим на едни неясни бизнес предприемачи".  
Министърът е категоричен, че това не е дело на клошари. "Защо собственикът не е направил тази сграда недостъпна", 
попита той.  
В предаването "Нещо повече" проф. Минеков допълни:  
"През последните години Институтът за недвижимо културно наследство беше почти унищожен. Точно за да се извършват 
такива безобразия. Това беше една от целите. Претрупан с документи и работа, Институтът се движи бавно при всяка една 
преписка, становище. През това време се извършваше неясна търговия, държавата продаваше на частни лица, някои 
изчезнаха. Винаги собствениците отсъстват. Това е криминална традиция".  
Министърът подчерта, че ще предложи отнемане на имота в полза държавата, в случай че не е охраняван и е допуснато 
разрушаване.  
"Трябва да има промяна в закона, ще настоявам да се вземат всички мерки. Трябва да говорим за това систематично 
унищожение на нашата история".  
Интервюто с проф. Велислав Минеков можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Любомир Дацов: Заради политически неясноти има риск да влезем в новата година без бюджет 
Той прогнозира, че в бюджета за 2022 година няма да има дефицит 
Тема на Марта Младенова и интервю на Даниела Големинова с Любомир Дацов в предаването ''12+3'' 
"Има реална опасност да влезем в новата година без бюджет заради многото политически неясноти".  
Това каза пред БНР Любомир Дацов, финансов експерт и бивш министър на финансите. И допълни:  
"Прогнозите сочат, че разпределението на силите между основните страни в новия парламент няма да е коренно различно 
спрямо предходните опити. Същите проблеми, които имахме тогава - противостоене, недостатъчна подкрепа, създават 
предпоставка да няма правителство в рамките и на следващия месец и да се отиде на нови избори или бюджетът да бъде 
прехвърлен в следващата година".    
Дацов подчерта, че има практика служебното правителство да подготви бюджет:  
"Бюджет може да бъде направен и в непроменени политики, затова Министерството на финансите и Министерският съвет 
не би трябвало да прехвърлят нещата върху някой друг. Късно е да се работи, бюджетът трябва да е готов, няма вариант 
да се проиграват различни сценарии".  
В предаването "12+3" финансовият експерт посочи още:  
"Правителството трябва да подготви бюджет при непроменени политики, то няма и друга възможност, защото няма 
политическа оторизация. Трябва да свърши добра техническа работа и където е възможно без намеса на политиците. След 
това, ако има ново правителство, то да нанесе минимални промени и поне до януари бюджетът да бъде готов".  
Любомир Дацов изрази убеждение, че бюджетът за 2022 година няма да има дефицит:  
"Ще завърши или около нулата, или с малко превишение. Ще имаме балансиран бюджет, независимо че актуализацията 
го натовари".  
Тема на Марта Младенова и интервю с Любомир Дацов можете да чуете в звуковия файл.  
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√ "Сиела Норма": ЦИК нямат никакво отношение към машините извън договора  
ЦИК няма да позволи машините за гласуване извън обществената поръчка да бъдат използвани дори и за резервни части, 
заяви говорителят на комисията Цветозар Томов. 
В понеделник стана ясно, че са доставени още 150 машини. От "Сиела Норма" обясниха, че тези, както и другите 
допълнителни 228 машини, са за гаранционна поддръжка- за ремонт или подмяна на устройство, ако се наложи. 
Изпълнителният директор на фирмата коментира, че ЦИК няма право да се разпорежда с тези машини.  
От вчера на обяд допълнителните 150 машини, които "Сиела Норма" достави, вече са в склада ѝ, казаха от фирмата и 
уточниха, че другите 228 устройства все още са на територията на склада на "Карго партнерс", но не в същото помещение, 
където се обслужват всички закупени близо 13 000 машини за изборите. 
Заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Цветозар Томов каза, че Комисията няма да 
позволи доставените близо 400 допълнителни машини, за които се разбра в последните дни, да бъдат използвани по 
какъвто и да било начин в предстоящите избори: 
"Нямаме общо с доставката на тези машини. Няма да допуснем тези машини да бъдат използвани по какъвто и да е начин 
в предстоящите избори. Искаме от отговорните институции в страната да не допускат разопаковането на тези машини. Да 
бъдат под държавен контрол, докато приключат изборите. Никъде в договора ни с тях, не е предвидено това, че те ще 
закупят нови машини, които да се използват за подобни ремонтни дейности". 
Изпълнителният директор на "Сиела Норма“ Веселин Тодоров коментира, че ЦИК няма право да се разпорежда с 
допълнителните машини: 
"Тези машини са извън договора ни и аз потвърждавам думите на г-н Томов, че те нямат никакво отношение към тези 
машини. Нямат никакви права върху тях и не могат да наредят на нито един държавен орган да ги задържа, да прави нещо 
с тях или каквито и да били други разпореждания с една частна собственост, която на всичкото отгоре е собственост на 
чуждестранна компания“. И допълни: 
"Те могат да не искат да ползват резервни части - това е тяхно решение. Това означава, че те не желаят да се възползват от 
гаранционното обслужване, което ние сме им осигурили. Което е тяхно право. Друг въпрос е, че може би някой орган 
трябва да провери, доколко по този начин не създават някакъв проблем. Но това не е наша тема. Те имат това право - да 
се откажат от гаранционното обслужване". 
 
√ Ден след изборите държавата ще тегли нов дълг от половин милиард лева 
На аукцион ще бъдат предложени ДЦК със срочност 3,5 години 
Държавата ще тегли нов дълг. От сайта на БНБ става ясно, че нов половин милиард лева дълг ще бъде предложен на 
инвеститорите следващия понеделник, този път на държавни ценни книжа със срочност 3,5 години. 
Подобна емисия не е използвана през последните няколко години, а финансовото министерство прибягва до нея, след 
като използваните тази година 5-годишни и 10,5-годишни книжа поскъпнаха. 
Досега поетият дълг от началото на годината е 2,8 милиарда лева, като той е комбинация от емисии на вътрешния пазар. 
Вчера стана ясно, че 5-годишните книжа вече са с положителна доходност при отрицателна до настоящия момент и през 
цялата минала година. 
При 10,5-годишните ДЦК поскъпването също е осезателно, като този път Министерството на финансите прибягва до друга 
срочност – 3,5 години, която не е използвана през последните години на вътрешния дългов пазар. 
Ако бъдат одобрени всички поръчки в предложения обем от половин милиард лева, новопоетият дълг от началото на 
годината ще достигне 3,3 милиарда лева при лимит от 4,5 милиарда лева. 
Аукционът ще се проведе на 15 ноември, ден след изборите 2 в 1 - парламентарни и президентски. 
 
√ Колко близо сме до енергиен преход в България  
Все по-често у нас се търсят решенията за т.нар.  зелена трансформация на България. 
България изпитва сериозни предизвикателства, свързани с климатичната криза: продължаваме да сме страната с най-
ресурсоемка икономика в Европейския съюз, част от регионите с най-високи нива на замърсяване на въздуха се намират у 
нас, а енергийният преход буксува. В същото време за климатичните политики у нас отговаря само една дирекция в 
Министерството на околната среда и водите. 
Първият акцент в зелената трансформация е т.нар. енергиен преход, посочва Апостол Дянков от природозащитната 
организация WWF. Според Дянков, дългият хоризонт на развитие предполага политиците да отговорят на редица въпроси. 
Подходът към климатичните промени у нас трябва да се интегрален с дългосрочна визия. В краткосрочен период трябва 
да се започне с няколко неща, уточнава Деница Петрова от Грийнпийс. 
Дори и да преминем към 100% възобновяема енергия, няма как да избегнем затоплянето ан глобалната температура с 
градус и половина, казва Станимир Стойков от Института по кръгова икономика. 
Разбира се не липсват и редица проблеми. 
Повече може да чуете в звуковия файл. 
 
√ "Рестартирай Европа": Онлайн платформите и предизвикателствата за потребителите  
Една от най-значимите промени в дигиталния свят през последните 20 години несъмнено е появата на онлайн 
платформите. Търсачките, социалните мрежи, онлайн магазините, магазините за приложения и уебсайтовете за 
сравняване на цени са неотменна част от съвременния живот. Избирайки да пазарува онлайн потребителят се лишава от 
възможността да се запознае с реалните качества на продукта – цвят, размер, материал. Тук идва и капанът на различните 
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нелоялни търговски практики. Не е рядкост потребителите да станат жертва на нелоялни търговци, въпреки че нараства 
броя на потребителите, които знаят добре правата си и умеят да ги отстояват. За първото полугодие на тази година има 
увеличение с около 50% на постъпилите и обработени жалби в Комисията за защита на потребителите, спрямо същия 
период за миналата година“. Повече за нелоялните търговски практики от Димитър Маргаритов – председател на 
Комисията за защита на потребителите. 
„Това са онези хипотези при които търговците или са въвели в заблуждение потребителите чрез невярна информация или 
са скрили такава информация, която би могла да повлияе на решението на дали да си купите точно това или не. Фалшиви 
стоки с недействителни сертификати за качество. Имахме случаи с търговец който беше заблуждавал клиента за състава 
на дрехите които предлага“, посочи Маргаритов. 
Ако потребителят не е доволен от получената стока е в правото си да я върне в 14 дневен срок,чрез попълване на 
стандартен формуляр през сайта на търговеца, или чрез изпращане на електронно съобщение в свободен текст, което 
показва желанието на потребителя да се откаже от договора.Това е и една от причините потребителите да се обръщат към 
Комисията за защита на потребителите. 
„Един от въпросите по който хората се обръщат към Комисията за защита на потребителите е когато са упражнили правото 
си да върнат стоката в 14 дневен срок. Те я връщат обратно и след това се срещат затруднения с изпращането на парите. 
Търговците разполагат също с един такъв 14 дневен срок в който трябва да възстановят парите на клиента“, посочи 
Маргаритов. 
Потребители които имат въпроси и казуси с пазаруване, интернет измами, пътувания и почивки, могат да се обърнат за 
съдействие към Европейския потребителски център България, съобщи Десислава Антонова: 
„Най-често казусите които идват при нас са за отменени полети, закъснели полети, загубен багаж, отказ за качване на 
борда. Имаме и много случаи с резервации в чужбина, които покрай коронавируса не могат да бъдат осъществени“, посочи 
Антонова. 
По данни на Европейския потребителски център България, през тази година над 47% от онлайн потребителите пазаруват 
през интернет, като 88% от тях го правят от търговци в България, над 42% – от фирми в друга държава от ЕС, но има и малко 
над 1%, които не знаят къде точно се намира продавачът. 
По данни на Европейската комисия един милион предприятия в ЕС продават стоки и услуги през онлайн платформи и 
повече от половината малки и средни предприятия, продаващи през тях, ги използват, за да достигнат клиенти в други 
държави. 
 
√ В 13 области са осигурени безопасни условия за обучение на малките ученици 
В 13 области на страната, сред които и София, от днес са осигурени безопасни условия за присъствено обучение на 
учениците от 1 до 4 клас чрез тестване за Covid-19 с щадящи антигенни тестове. 
Присъствено ще е обучението в паралелките, в които има минимум 50 процента съгласие на родителите децата им да 
бъдат тествани и в учебните заведения, в които има достатъчно учители, непедагогически персонал, родители и 
доброволци, желаещи да тестват децата. 
В 15 области на страната тестове все още не се доставени и затова най-малките ученици там ще продължат да учат в 
електронна среда. 
Тестването с щадящите неинвазивни антигенни тестове ще започне в началото на учебния ден. Учениците трябва да са с 
маски през цялото време с изключение на момента, в който дават слюнка за пробата. Децата не трябва да са яли и пили 
30 минути преди тестването. 
Резултатите от тестовете ще излизат в рамките на 15-20 минути.  
Децата със специални образователни потребности ще се тестват от родителите в домашни условия.  
При положителна проба на ученик ще се прави втори тест в лаборатория. Ако той  е положителен, паралелката ще се 
карантинира. Ако е отрицателен, детето се връща в клас и учебният процес продължава.  
Децата, чиито родители не са дали съгласие за тестване, ще се обучават онлайн - синхронно или асинхронно в зависимост 
от възможностите на училището.  
Всички лица, които ще могат да участват в тестването на децата- медицински специалисти, учители, непедагогически 
персонал, родители, доброволци, медиатори трябва да са със зелени сертификати или да са тествани за Covid-19.  
По данни на просветното министерство 57 на сто от родителите в цялата страна са дали съгласие за тестване на децата им. 
Най-много са в София - 68 на сто, а най-малко в Монтана - 36 процента.  
21 училища в София отлагат тестването за следващите дни.  
Заради неизпълнена поръчка от една от фирмите - доставчици на тестове, в 15 области учениците от началния  етап ще 
продължат да учат онлайн. 
Тестове за тях се очакват идната седмица. 
 
√ 10 ноември - началото на българския преход към демокрация 
На 10 ноември 1989 г., ден след падането на Берлинската стена, по време на Ноемврийския пленум на ЦК на БКП в София 
дългогодишният комунистически лидер Тодор Живков е освободен от длъжността генерален секретар на партията.  
Датата е възприемана като начало на т.нар. „български преход към демокрация и пазарна икономика“.  
Свалянето на Живков е организирано от члена на Политбюро Петър Младенов и кандидат-члена Андрей Луканов.   
Повече по темата тук. 
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√ ЕК: Инфлацията ще продължи да расте и през следващите месеци  
Инфлацията ще продължи да расте и през следващите месеци - това предупреди изпълнителният заместник-председател 
на Европейската комисия, отговарящ за икономиката в полза на хората Валдис Домбровскис след днешния Съвет 
"Икономически и финансови въпроси" в Брюксел. Министрите отново обсъдиха възможностите за смекчаването на удара 
от високите цени на енергията.  
Министрите са се съгласили, че 50 на сто от цените на енергията влияят върху инфлацията, заяви министърът на финансите 
Андрей  Ширцел, чиято страна в момента председателства ЕС. Той допълни, че това има и социална страна с повишаването 
на цените като цяло. Еврокомисар Домбровскис припомни, че през октомври инфлацията в еврозоната е достигнала 
рекордните 4.1 на сто и допълни: 
"Повечето от елементите, които в момента допринасят за инфлацията, изглежда, че са преходни. Очакваме тя постепенно 
да се успокои към 2022-ра година, но след като продължи да нараства още през следващите месеци". 
Министърът на финансите Валери Белчев е заявил, че е необходим анализ на високите цени на енергията върху цялата 
икономика. Той е подчертал, че те и инфлацията, която пораждат, са сериозно предизвикателство не само за националните 
икономики, но и за глобалната икономическа система, поради което е необходим координиран подход.  Министърът на 
финансите на Словения Андрей Ширцел посочи като начин за облекчаване на домакинствата, които страните-членки могат 
да предприемат, дългосрочни договори с фиксирани цени и създаването на специални фондове. Оптимистичната нотка от 
днешния съвет дойде от еврокомисар Домбровскис, който съобщи, че всички страни-членки ще се върнат към нивото на 
БВП от 2019 г. тази или следващата година, като някои вече са го постигнали. 
 
√ Джентилони: ЕС трябва да действа бързо във връзка с високите цени на газа  
Еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони призова във вторник членовете на Европейския съюз да реагират бързо 
на продължаващото покачване на цените на енергията. 
Джентилони подчерта, че зеленият преход "не е източникът на проблема, но може да бъде решението, особено в 
средносрочен план“. 
"В същото време знаем, че ако не обърнем внимание на случващото се с енергийните цени и не гарантираме социално 
справедлив преход, рискуваме да срещнем пречки в новия климатичен контекст“, добави той. 
По-рано този месец президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди за важността на 
справедливия преход към по-екологични източници на енергия, за да се избегне негативния ефект върху "най-уязвимите 
в обществото". 
Миналия четвъртък Лагард посочи, че "краткосрочните разходи заради зеления преход се надвишават силно в 
дългосрочен план от ползите от избягването на скъпи бедствия като горски пожари, горещи вълни и суши". Тя призова за 
"добре комуникирани и достоверни пътища на преход" и "по-ясни междинни етапи, които да насочат хората и бизнеса да 
предприемат смислени и координирани стъпки за ограничаване на изменението на климата". 
Шефът на ЕЦБ се застъпи за "ценообразуване на въглерода, което напълно отразява неговите настоящи и бъдещи 
екологични и социални разходи“, критикувайки 450-те милиарда долара субсидии за изкопаеми горива, получени през 
2020 г. "Рязкото увеличение на цените на енергията може да засегне най-уязвимите в обществото, така че трябва да се 
помисли внимателно за необходимостта за осигуряване на справедлив преход, при който ползите се споделят 
справедливо“, отбеляза тя. 
 
√ Лагард от ЕЦБ: Пандемията може да застраши качеството на активите  
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви във вторник, че банките ще трябва да се справят с 
последиците от коронавирусната пандемия върху качеството на активите в дългосрочен план. 
"Пълното въздействие на пандемията ще стане видимо само постепенно, което създава предизвикателства за 
управлението на кредитния риск. Публичната подкрепа за справяне с пандемията и регулаторните мерки може да са 
замъглили съществената кредитоспособност на кредитополучателите. Тъй като тези мерки ще бъдат премахнати и 
истинското финансово здраве на компаниите ще излезе на светло, качеството на активите може да бъде засегнато“, посочи 
тя. 
Кристин Лагард смята, че е твърде рано да се прогнозира траекторията на качеството на активите, тъй като "крайното 
въздействие върху необслужваните заеми ще настъпи със закъснение от няколко години и ще зависи решаващо от силата 
на възстановяването“. 
Тя предупреди банките "трябва да разполагат със стабилен контрол на риска, за да бъдат нащрек за тези рискове и да се 
справят с тях на ранен етап". 
 
√ ЕЦБ не може да пренебрегне скока на цените на жилищата 
Членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Изабел Шнабел каза във вторник, че "централните 
банки трябва да обърнат повече внимание на цените на жилищата, както от гледна точка на ценова стабилност, така и от 
гледна точка на финансовата стабилност", съобщава Ройтерс. 
Тя обясни, че ЕЦБ смята, че цените на жилищата в еврозоната "понастоящем са надценени спрямо основните показатели, 
което ги прави уязвими за бъдещи корекции на цените". 
Освен това тя заяви, че банката обмисля добавяне на жилищните разходи на собствениците, към Хармонизирания индекс 
на потребителските цени, като информира бъдещата позиция на банката по паричната политика. 
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"Паричната политика не може да си затваря очите за подобни развития в институционална среда, в която 
макропруденциалните политики по принцип са първата линия на защита, но все още не са напълно ефективни“, каза 
Шнабел. 
Що се отнася до инфлацията, Шнабел повтори, че ЕЦБ "няма да реагира прибързано" на нарастващите темпове на 
инфлация. Тя предупреди, че "преждевременното повишаване на лихвените проценти в отговор на временен скок на 
инфлацията би навредило най-много на домакинствата с ниски доходи“ и би изложило на риск възможностите за заетост. 
Въпреки това тя отбеляза, че "остава значителна несигурност относно това колко устойчиви ще се окажат някои от 
сегашните ценови натиска". 
 
√ Изненадващо подобряване на икономическите нагласи в Германия и еврозоната през ноември  
Икономическите нагласи на анализатори и инвеститори за Германия и цялата еврозоната се повишиха изненадващо през 
ноември за пръв път от месец май насам с оглед на очакванията за отслабване на ценовия натиск и ускоряване на 
икономическия растеж в началото на следващата година. 
Това показват резултат от последно проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, нарасна рязко през ноември до 31,7 пункта от 22,3 пункта през октомври при 
осреднена прогноза за понижение до 20,0 пункта. Това е първото нарастване на икономическите очаквания от месец май 
насам след влошаването им през предходните пет поредни месеца. 
В същото време обаче индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите икономически условия в Германия, 
спадна силно до 12,5 пункта от 21,6 пункта месец по-рано и при очаквания за по-умерено понижени към 18,0 пункта, като 
това представлява влошаване на оценката за настоящите икономически условия за втори пореден месец, след като от 
февруари до септември включително този индекс нарастваше непрекъснато. 
 

Zew индекси на икономическите очаквания в бъдеще и на текущата оценка 

 
 
"Експертите на финансовите пазари са по-оптимистични за следващите шест месеца. Възобновеният спад в оценката на 
текущата икономическа ситуация обаче показва, че експертите предполагат, че нарушеното предлагане на суровини и 
междинни продукти (проблемите във веригите на доставки), както и високата инфлация ще се отразят негативно върху 
икономическото развитие през текущото, последно за годината тримесечие, коментира президентът на института ZEW 
професор Ахим Вамбах. 
"За първото тримесечие на 2022 г. те обаче очакват икономическият растеж да набере отново скорост, а  инфлацията да 
спадне както в Германия, така и в цялата еврозона", допълни той. 
Днешното проучване на ZEW също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по 
отношение на икономическото развитие в цялата еврозона се подобрява през ноември за прър път от месец май насам, 
достигайки 25,9 пункта спрямо 21,0 пункта през октомври. 
Подобно на Германия, показателят за текущата икономическа ситуация също отчете второ поредно понижение, спадайки 
с 4,3 пункта до 15,9 пункта спрямо нивото от октомври. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната пък отбеляза рязко понижение до -14,3 пункта от +17,1 пункта само 
месец по-рано, което означава, че пазарните експерти очакват инфлационното ниво в еврозоната да спадне през 
следващите шест месеца. 
 
√ Литва въведе извънредно положение по границата с Беларус 
Две групи мигранти са успели да минат на полска територия 
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Извънредно положение заради изострянето на ситуацията с нелегалната миграция влезе в сила по границата на Литва с 
Беларус, предаде ТАСС. Мярката беше приета от Сейма на страната и започна на действа от полунощ местно време. Тези, 
които не са местни жители, могат да влизат в района само със специални пропуски, забранени са масовите събирания. 
Полското радио съобщи, че две големи групи мигранти са успели да проникнат на полска територия от Беларус. Според 
медията става дума за няколко десетки души и те са успели да минат, след като са повредили оградата на граничната 
бразда. Някои от тях са били върнати от другата страна на границата, но част от хората все още се издирват.  
Радиото съобщава, че в близкия бежански лагер, до граничния пункт, където има няколкостотин мигранти, ситуацията е 
спокойна.   
В същото време в Минск председателят на комисията по национална сигурност към долната камара на парламента 
предложи хората, които призовават за санкции срещу Беларус, да бъдат лишени от гражданство. Изказването на Олег 
Белоконев беше направено по националната телевизия. 
Вчера камарата прие на второ четене законопроект за наказателна отговорност за подобни призиви. 
По-рано полският премиер Матеуш Моравецки обяви, че Варшава ще поиска от Евросъюза да разгледа въпроса за 
засилване на ограниченията срещу Минск. Моравецки уточни, че полската страна ще настоява не само за по-строго 
прилагане на мерките в сегашния им вид, но и за въвеждане на икономически санкции. Освен това Полша ще води борба 
с авиокомпаниите, които превозват мигранти. Премиерът цитира държавния глава Анджей Дуда, който е предложил 
незабавно прекратяване на възможностите за такива полети в европейското въздушно пространство. 
Германският външен министър Хайко Маас от своя страна каза, че Берлин подкрепя нови санкции срещу Беларус и 
подчерта, че Европа ще работи за затягането на ограниченията. 
 
√ Ирландия се подготвя за задействане на член 16 от протокола за Северна Ирландия  
Ирландия започва да подготвя спешни планове в случай, че британското правителство задейства член 16 от протокола за 
Северна Ирландия, обяви ирландският вицепремиер Лео Варадкар.  
Все повече се засилват спекулациите, че през следващите седмици "Даунинг стрийт" ще реагира на задълбочаващата се 
криза с ЕС около Северна Ирландия като активира член 16 от протокола, който предвижда едностранно анулиране на части 
от него, ако една от страните смята, че те причиняват сериозни проблеми за търговията.  
Лео Варадкар каза, че ако това се случи ЕС няма да има друг избор освен да отвърне с пропорционална мярка, а това може 
да означава дори отказ от цялото споразумение за Брекзит. Варадкар допълни, че ирландският кабинет е започна да 
обсъжда подготовка за всякакви възможности.  
Неговият коментар последва призива на заместник-председателя на северноирландския парламент Мишел О'Нийл към 
британските власти да оттеглят заплахите си за задействане на член 16.  
Мишел О'Нийл, първият министър на Северна Ирландия Пол Гиван и британският министър за Брекзит Дейвид Фрост 
разговаряха чрез видео връзка около час.  
О'Нийл по-късно отбеляза, че това, което е нужно, е намиране на решение на кризата и стабилност, а не пореден период 
на дестабилизация. 
 
√ Първа Източносредиземноморска конференция и изложение в Никозия 
От днес кипърската столица Никозия е домакин на първата Източносредиземноморска конференция и изложение. 
Енергийните проекти в региона, превръщането му в хъб за доставка на природен газ за Европа, както и развитието му като 
център за чиста възобновяема енергия ще доминират в предстоящите тридневни дискусии. 
Форумът събира в Кипър водещи международни енергийни експерти, инвеститори, производители от енергийната 
индустрия и свързани с нея сектори, управленци. 
Около 900 международни делегати ще участват в 6 пленарни заседания, 28 технически сесии и 20 работни срещи. 
В ключовите панели ще се включат и 6-има енергийни министри на страни от Източното Средиземноморие. 
Над 150 компании се представят в енергийното изложение, което очаква близо 3000 международни посетители. 
Тридневната програма на конференцията включва широк спектър от теми в енергетиката, околната среда и инвестициите. 
Сред основните дискусии е бъдещето на газовите сондажи и устойчивото развитие на газовата индустрия в региона с оглед 
на енергийния преход в Европа. 
Акцент се поставя и върху инвестирането в чиста енергия в Източното Средиземноморие, което е пряко свързано с 
постигането на новите световни климатични цели. 
Регионалните енергийни проекти и геополитическите предизвикателства пред тях също ще бъдат обсъдени. 
 
√ Стачка блокира гръцките пристанища 
Моряци и пристанищни работници от 6 часа тази сутрин блокират портовете на Гърция в рамките на 48-часова стачка. Няма 
да се движат фериботи и товарни кораби. 
Стачката е с искане за по-добри условия на труд и по-добро заплащане. 
Моряците посочват, че правителството не реагира на проблемите в сектора, на високата безработица и на ниското 
заплащане, както и на рисковите условия на труд, които застрашават живота и здравето на пристанищните работници.  
 
√ Великобритания е изправена пред бавен растеж и висока инфлация след пандемията и Брекзит  
Икономиката на Великобритания рискува стагнация и устойчива инфлация през следващите години поради проблемите с 
веригите на доставки и изпитания заради Брекзит, предупреди във вторник Националният институт за икономически и 
социални изследвания (NIESR), предаде Ройтерс. 
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Инфлацията е на път да достигне около 5% през следващата година, докато британската икономика изглежда ще нарасне 
с едва 1,7% през 2023 г. и с 1,3% през 2024 г. след възстановяване с 6,9% през 2021 г. и растеж с 4,7% през 2022 г. след 
коронавирусната пандемия, прогнозират от NIESR. 
"Може да се окажем изправени пред икономическа стагнация“, каза директорът на NIESR Джагджит Чадха. "Вярваме, че 
краткосрочните проблеми с доставките, пред които е изправена Обединеното кралство, ще продължат по-дълго време и 
вероятно ще бъдат изострени от негативните Брекзит последици". 
Намалената имиграция в страната от Европейския съюз и по-ниските бизнес инвестиции, отколкото те биха били без да им 
Брекзит, също ще ограничат бъдещия растеж и производителност, показват прогнозите на мозъчни тръст. 
"Ние смятаме като погрешно икономическото управление на икономиката на Обединеното кралство“, посочи още Чадха, 
като посочи годините на недостатъчни инвестиции в обучение, жилища и инфраструктура, особено извън столицата 
Лондон. 
В краткосрочен план е малко вероятно икономиката да бъде подпомогната от намаляване на предпазливостта на 
домакинствата относно изразходването на техните спестявания, които са натрупали по време на пандемията. 
Прогнозите на NIESR рисуват до голяма степен подобна картина с тези, описана от Английската централна банка, въпреки 
че икономическият институт очаква инфлацията да спадне по-бавно, отколкото сямта АЦБ. 
"Английската централна банка се надява, според нас неоснователно, че инфлацията ще изчезне от само себе си доста 
бързо“, каза заместник-директорът на NIESR Пол Мортимър-Лий. 
Желанието на предприятията да възстановят маржовете на печалба, както и по-високите цени на енергията и натиска върху 
веригите на доставки, ще тласнат инфлацията до около 5% през второто тримесечие на следващата година. 
С оглед  на това NIESR заяви, че очаква АЦБ да повиши основния си лихвен процент до 0,5% през второто тримесечие на 
2022 г. 
 
√ "Газпром" одобри и започна да изпълнява плана за запълване на европейските газови хранилища  
"Газпром" одобри и започна да изпълнява плана за запълване с природен газ на пет европейски подземни газови 
хранилища през ноември, се казва в изявление на газовия холдинг във вторник, цитирано от агенция ТАСС. 
Като част от плана, най-голямата в света публично регистрирана компания за природен газ вече е определила обемите и 
маршрутите за транспортиране на газ. 
"Газпром" започна активно да попълва своите подземни хранилища в Европа през последните дни, според данните, 
предоставени от Gas Infrastructure Europe (GIE). По-специално, на 7 ноември това запълване с газ в европейски подземни 
хранилища на компанията достигна почти 20% от общия обем на доставките за складови съоръжения в региона. 
Директните доставки на газ по газопровода Ямал-Европа за Германия също бяха възобновени късно в понеделник, 8 
ноември, докато до вторник сутринта те се увеличиха повече от два пъти, предаде агенция ТАСС, позовавайки се на данни 
на европейския газопреносен оператор Gascade. 
Освен това заявките за транзитни доставки на газ през Украйна за Словакия на 9 ноември нараснаха до почти 83 милиона 
кубически метра на ден от 75,22 милиона кубични метра, които бяха доставени през газоразпределителната централа на 
границата на двете страни през предходните дни, според на данните, предоставени от словашкия газотранспортен 
оператор Eustream. 
В края на октомври руският президент Владимир Путин възложи на "Газпром" да увеличи доставките за европейските 
подземни хранилища на компанията след приключване на изпомпването на газ в руските хранилища на 8 ноември. 
Главният изпълнителен директор на газовия холдинг Алексей Миеър увери, че 'Газпром" ще изпълни поставената задача. 
 
√ Проучване: Има 20 пъти по-голяма вероятност неваксинираните да починат от Covid-19 
Хората, които не са ваксинирани срещу Covid-19, са 20 пъти по-склонни да починат от коронавируса, отколкото напълно 
ваксинираните хора, показват резултати от последното проучване, публикувано от федералното правителство на щата 
Тексас, съобщава новинарската онлайн агенцията Axios в публикация във вторник. 
За да определят ефектите от ваксинацията срещу Covid-19 в Тексас, изследователи от Департамента на щатските здравни 
служби анализираха данни от електронни лабораторни доклади, смъртни актове и щатския имунизационен регистър. 
Анализът включва период от 15 януари до 1 октомври 2021 г. с фокус върху четири седмици - от 4 септември до 1 октомври, 
което позволи на изследователите да измерят ефекта от ваксинацията срещу Covid-19 в период, през който по-заразният 
Делта вариант се разпространи в целия щат Тексас. 
Освен главозамайващата разлика в смъртността, се оказва, че неваксинираните хора са 13 пъти по-склонни да се заразят с 
Covid-19, отколкото напълно ваксинираните хора. 
 

https://www.dshs.texas.gov/news/releases/2021/20211108.aspx
https://www.dshs.texas.gov/news/releases/2021/20211108.aspx
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Проучването също така установи, че ваксинацията срещу Covid-19 има силен защитен ефект срещу инфекция с коронавиус 
и смъртни случаи сред хора от всички възрасти. 
Въпреки че въздействието от ваксинацията варира в различните възрастови групи, то е най-силно изразено при групите на 
по-младите хора. Рискът от смърт от Covid-19 е 23 пъти по-висок при неваксинирани хора на възраст около 30-те и 55 пъти 
по-висок за хората на възраст около 40-те в сравнение с техните ваксинирани връстници. За изследвания период е имало 
по-малко от 10 смъртни случая от Covid-19 сред напълно ваксинирани хора на възраст от 18 до 29 години в сравнение с 84 
смъртни случая сред неваксинирани хора в същата възрастова група. 
"Този анализ определя количествено това, което знаем от месеци“, заяви главният държавен епидемиолог д-р Дженифър 
Шуфорд. "Ваксините срещу Covid-19 вършат отлична работа за защита на хората от разболяване и смърт от коронавируса. 
Ваксинацията остава най-добрият начин да предпазите себе си и близките си хора от тази смъртоносна болест", добави тя. 
 
БНТ 
 
√ Николай Денков: Ако успеем с тестването, децата вече няма да се налага да учат от вкъщи 
Децата от 15-те области, които са на дистанционно обучение заради липсата на тестове, ще влязат в клас веднага след като 
бъдат доставени количества от новите поръчки. 
Това заяви в "Денят започва" служебният министър на образованието и науката Николай Денков. Той увери, че в момента, 
в който тестовете постъпят в складовете, е създадена организация в рамките на един ден да бъдат разпределени из 
училищата в страната. 
Николай Денков призова за подкрепа и активно участие на всички, които имат отношение към масовото тестване в 
училище. 
"Днес и следващите дни са изключително важни. Защото ако успеем заедно в тази акция – учители, родители, 
директори, това означава, че оттук нататък може би никога повече няма да се наложи да оставим децата на 
дистанционно обучение заради COVID-19. Затова призивът ми е към всички: дайте да се опитаме да го направим, 
вместо да се опитваме да не го направим." 
Образователният министър благодари на доброволците и на всички, които днес помагат в масовото тестване. Освен от 
родители, предложения за доброволческа помощ на терен са дошли и от работещи в НЦЗПБ, както и от студенти от МУ – 
София. 
Денков е категоричен, че тестването на малките ученици не трябва да става вкъщи. Смята, че ако спазим процедурата, 
която сега е въведена – заболеваемостта няма да нарасне и децата ще ходят на училище. 
Ако тестването става вкъщи обаче, министърът има опасения, че заболеваемостта ще се увеличи заради множеството хора, 
които по принцип не желаят да изпълняват мерките. 
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Ако родители от областите, където все още няма тестове, решат сами да организират тестване децата си и го направят по 
правилата, описани в заповедта, никой няма да възрази децата да се върнат в училище, коментира Николай Денков. 
При възникване на положителен случай при масовото тестване, детето ще се изолира от класа и родителите му ще 
разполагат с 24 часа да му направят ПСР или антигенен тест в лаборатория. Паралелката ще се карантинира само, ако 
лабораторният тест е положителен. 
Ако родител е против масовото тестване и същевременно откаже дистанционно обучение, той на практика спира детето 
си от образователния процес и трябва да поеме отговорност за това, коментира Денков. 
В детските градини и яслите масово тестване към момента не се налага. Данните показват, че там разпространението на 
вируса е в пъти по-слабо отколкото в училище. 
Целият разговор вижте във видеото. 
 
√ Пътни ремонти са излезли в пъти по-скъпи 
Редица нередности са оскъпили ремонта на десетки пътища у нас, обяви служебният регионален министър Виолета 
Комитова. По думите ѝ, министерството е направило преглед на договорите за ремонт на пътища, за които строителни 
фирми искат 1,5 млрд. лв. от държавата. 
Прегледът показал, че ремонтите, извършвани по тези договори, са правени така, че да се оскъпят с около 2,6 пъти, което 
ощетява държавната хазна с около 600 млн. лв. Под прикритието на текущи ремонти се извършват основни, парите за 
които били превеждани на строителите в края на годината с постановление на Министерския съвет. 
"Проведохме много разговори с фирмите и разбрахме как се е случвал процесът: започват те с 400 млн., работят, 
работят по задания, които допълнително АПИ им дава - за около 1,5 млрд., и накрая на годината с министерско 
постановление им се отпуска разликата в средствата. И така те са сигурни, че всяка година си разпределят 28 
области 1,5 млрд. лв. за поддръжка на републиканската пътна мрежа", каза Виолета Комитова. 
"Схемата е почти идентична с изграждането на магистрала "Хемус". Аз не виждам абсолютно никакво различие. Алчност, 
стремеж към забогатяване на определени хора", категоричен е служебният министър на вътрешните работи Бойко Рашков. 
 
√ Проф. Аргирова: Зеленият сертификат за антитела ще важи за три групи хора  
От утре - 11 ноември, у нас ще може да се издава зелен сертификат за хора с доказано наличие на антитела за коронавирус. 
Какви са критериите за документа - темата в "Денят започва" коментира проф. Радка Аргирова, имунолог. 
Тя обясни, че има три основни групи хора, за които ще важи зеленият сертификат, издаден въз основа на антитела. 
Първата група: 
Има редица хора, които са си купили от аптеката антитегенен тест, направили са го вкъщи, той е бил положителен и като 
едни съзнателни граждани, те са се изолирали, прекарали са вируса и когато им се измерят антителата, се вижда, че са 
имали среща с вируса. 
Втората група: 
Другите хора са тези, които са били в тежко състояние, веднага са приети болница, лекувани са и по тази причина не са 
влезли в националната система с тест, а са преболедували сериозно и си имат антитела. 
Третата група 
Това са тези, които както се казва, са го изкарали на крак - тяхната среща с вируса е протекла асимптомнно, но и те имат 
антитела. 
Сертификатът на база антитела ще важи за 3 месеца - науката показва, че е възможно за три месеца да има 
изменение в антителата, след това трябва отново да се тестват, обясни проф. Аргирова. 
Относно видовете тестове за антитела, тя обясни, че съществува стандартна проба на СЗО, с която всички се сравняват. Ако 
стандартната проба е 100 единици, а тестът ви дава 10, вие ще трябва да умножите по 10 в случая, ако тестът ви дава 1,5 
ще умножите по толкова, доколкото стане 100. В България е прието единицата за брой антитела да бъде 150, допълни 
проф. Аргирова. 
Такъв вид зелен сертификат вече се издава в Австрия, предстои да се въведе и в Швейцария. 
Това е страшно важно за здравните заведения, където голяма част от персонала прекара ковид, обясни проф. Аргирова. 
Тя коментира и въпроса за прилагането на трета доза ваксина, което е официално разрешено за препаратите на "Пфайзер" 
и "Модерна", като за първия вид се прилага половин трета доза, а при "Модерна" - цяла. 
Може да се приложи трета доза дори, ако сте ваксинирани с "Астра Зенека", допълни проф. Аргирова. 
Всички ваксини помагат на всички вирусни варианти - не се съмнявайте в това, подчерта тя. 
Проф. Аргирова призна, че е възможно е да възникне нов вид на ковид у нас. Никак не ми се иска това да се случва, засега 
сме с делта и делта плюс, непрекъснато се секвенират проби, допълни специалистът. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Арх. Петров: Преди седмица върнах преписка за събаряне на бившето кино "Възраждане" и последва пожар 
200 000 лева глоба наложи Столична община на собственика, заради бездействие, довело до увреждане на опожарената 
вчера сграда в центъра на София, която е паметник на културата. 
В момента текат разследващи действия, така че органите на реда ще се произнесат каква е причината за пожара, когато 
имат такава информация, заяви пред БНТ Савина Савова, кмет на район "Възраждане". 
Сградата е в лошо състояние от 2017 г., когато се случва първия пожар. Тогава са издадени и предписания на собственика, 
които са изпълнени така, че в нея да няма достъп за външни хора, допълни кметът. 

https://bntnews.bg/news/nikolai-denkov-ako-uspeem-s-testvaneto-decata-veche-nyama-da-se-nalaga-da-uchat-ot-vkashti-1174620news.html
https://bntnews.bg/news/prof-argirova-zeleniyat-sertifikat-za-antitela-shte-vazhi-za-tri-grupi-hora-1174619news.html
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През февруари месец пада опасен елемент от фасадата на сградата и тогава се изготвя нов протокол с предписания 
към собственика, включително да се извърши авариен ремонт на покрива на сградата, обясни Савова. Такъв ремонт 
обаче не е извършен, което е една от причините за възможно възникване на пожар. 
Ако собственикът не плати глобата, тя ще бъде търсена по съдебен път, подчерта Савова. 
Темата коментира и арх. Петър Петров, директор на Националния институт за недвижимо културно наследство. 
Самата процедура е дълга и тромава, което много често води до разрушаване на сградите, обясни той. 
Тази сграда е типичен пример за това как е възможно системата за опазване на недвижимо културно наследство да 
бъде използвана за неговото унищожаване. Това е върха на айсберга, огромен проблем, коментира архитектът. 
Той е категоричен, че системата за съгласуване трябва да бъде променена. 
Прави ми впечатление, че този инцидент възниква само седмица след като върнах преписка за събарянето на тази сграда, 
заяви архитектът. 
Той допълни още, че подобен проблем съществува не само за емблематичната сграда в центъра на София, но и за много 
други такива в страната. 
Вижте повече подробности във видеото. 
 
√ Министрите на финансите от ЕС обсъдиха в Брюксел цените на тока  
Министрите на финансите от ЕС обсъдиха в Брюксел високите цени на енергията и отражението им върху 
гражданите, инфлацията и икономиката. Българският министър на финансите Валери Белчев също участва в 
срещата. 
България подкрепя предложението на Еврокомисията за използване на различни инструменти за намаляване цените на 
горивата преди всичко за домакинствата, каза министър Белчев. Според него българското правителство вече е предприело 
конкретни действия с цел да облекчи и подпомогне индустрията и бизнеса. 
Министрите обсъдиха и механизма за възстановяване и развитие след пандемията. Българският план беше внесен за 
разглеждане на 15 октомври, засега няма оценка по него. 
Едва след като бъде одобрен от Европейската комисия, планът може окончателно да бъде одобрен от министрите на 
финансите и страната ни да получи предварително финансиране от 13% от общата стойност. Едва ли това ще стане до края 
на годината. 
 
√ Макрон с призив към французите да се ваксинират с трета доза  
Вече 51 млн. французи са напълно ваксинирани съобщи президентът Еманюел Макрон в обръщение към нацията.  
Той призова останалите да прояват чувство за отговорност и да се ваксинират, за да живеят нормално. Пандемията е 
овладяна, но не е приключила. Трябва да живеем с вируса, докато цялото население по света не се имунизира, посочи 
президентът. 
В Европа е в ход пета вълна и новозаразените се увеличават. Затова другите мерки като носенето на маски остават в сила, 
каза президентът. На фона на оптимистични данни за икономиката, включително най-ниската безработица от 15 години, 
Макрон обяви за идната година реформи в системата за обезщетенията за безработица и в пенсионната система. Очаквана 
новина по темата за ваксинирането е ново изискване за по-възрастните и хората от рискови групи. 
"Всички изследвания показват, че шест месеца след ваксинсирането имунитетът намалява и рискът да заболеете 
тежко се увеличава. Решението е инжектиране на на допълнителна доза, т.нар. бустерна доза.  
В края на лятото започна кампания за хората над 65 години и за най-уязвимите. Днес трябва да я ускорим. Ако сте 
ваксинирани преди повече от 6 месеца, призовавам ви да се защитите, като си запишете час в център за ваксинация, 
при вашия лекар или аптекар. От 15 декември нататък ще ви трябва бустерна доза, за да продължите валидността 
на вашия здравен пропуск", заяви Макрон. 
 
√ Отлагат безсрочно оставката на Зоран Заев  
Изпълнителният и Централен съвет на СДСМ единодушно реши премиерът и лидер на партията Зоран Заев да отложи 
оставките, които подаде, докато се нормализират процесите в страната. Това съобщи председателят на ЦК на СДСМ Перо 
Костадинов след заседание на двата партийни органа късно снощи. 
„Искам да ви информирам, че след ползотворна и демократична дискусия, в която членовете на ЦК на СДСМ, имайки 
предвид развитието в страната и инерцията, в която се намира Северна Македония в този период, в който е много важно 
положителните процеси да продължат, единодушно решиха председателят на СДСМ и премиерът да отложат оставката си 
за известно време, докато ситуацията се нормализира”, каза Костадинов. 
Според него отлагането на оставките на Заев ще бъде безсрочно, докато ситуацията в страната го налага. 
Той изрази надежда, че всички, особено политиците и длъжностните лица, ще се придържат към демократичния курс на 
страната и че всички заедно „ще продължим по европейските пътища, които означават напредък”. „СДСМ днес изпраща 
преди всичко послание, че е отворено за всички, че е партия, която обединява”, добави Костадинов. 
Той информира още, че на заседанията на Изпълнителния и Централния съвет са разгледани актуалните събития в страната 
и в партията. 
Обсъдихме различни събития на македонската политическа сцена и в момента е най-важно парламентарното 
мнозинство да продължи по пътя, който е много важен за страната. Страната не трябва да изоставя тези процеси 
и тези политики и разбира се, всички процеси са важни и всички ние сме заинтересовани страни в същите тези 
процеси. И стъпка по стъпка, първо, трябва да успокоим гражданите и да не влагаме фатализъм във всичко. Като 

https://bntnews.bg/news/arh-petrov-predi-sedmica-varnah-prepiska-za-sabaryane-na-bivsheto-kino-vazrazhdane-i-posledva-pozhar-1174623news.html
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държава не трябва да допускаме нови години на неуспехи, нови години, в които демократичният капацитет ще бъде 
нарушен, особено прогресивните европейски. възможности, които се разкриват пред нас, каза Костадинов. 
„В крайна сметка не бива да забравяме, че председателят на партията лично подаде оставка и всички ние като ЦК на СДСМ 
уважаваме тази оставка, но ЦК недвусмислено поиска оставката да бъде отложена преди всичко заради инерцията на 
процесите в Северна Македония”, допълни още Костадинов. 
 
√ Жените и иновациите - акцент на срещата COP26  
Половото равенство и иновациите са акцент в поредния ден от Конференцията за климатичните промени, която 
продължава в Глазгоу. 
Как науката да помогне в борбата за опазване на природата и ролята на жените в стратегиите за спасяване на климата са 
темите на основните панели. 
В един от тях участва лидерът на Демократическата партия в Долната камара на американския Конгрес - Нанси Пелоси. 
Общото заключение, че участието на нежната половина от човечеството е жизненоважно за бъдещето на планетата. 
ПОВЕЧЕ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА КЛИМАТА ЧЕТЕТЕ ТУК. 
 
Дума 
 
√ Чака се одобрение от ЕК за помощта от 110 лв. 
Министерството на енергетиката (МЕ) започна подписването с всеки един от доставчиците на електроенергия на 
договорите за помощта от 110 лева на мегаватчас ток за крайните небитови потребители. Тази програма ще влезе в сила 
след одобрение от ЕК. По всички дипломатически канали, с които страната разполага, имаме уверението, че това 
одобрение ще стане в рамките на тази седмица, увери министърът на енергетиката Андрей Живков. 
В договорите ще се вписват различни срокове, защото различните доставчици имат различен период на фактуриране, 
инкасиране на сумите и т.н. След като договорите бъдат подписани, непрекъснато ще се актуализира информацията с кои 
фирми са подписани договори с цел всички крайни небитови потребители да са информирани кога и дали техният 
снабдител или доставчик на електрическа енергия е подписал с МЕ договор, така че те да търсят своите компенсации. Няма 
индикации доставчици да не подпишат договор, подчерта Андрей Живков. 
На 26 октомври Министерският съвет реши да компенсира всички крайни небитови клиенти на територията на страната 
във връзка с високите цени на електрическата енергия. Програмата предвижда компенсиране с по 110 лева на мегават час 
изразходвана електрическа енергия. 
За писмото на омбудсмана Диана Ковачева, че трябва да бъдат компенсирани и битовите потребители на газ, Живков 
отбеляза, че писмото е пристигнало скоро и все още не са разгледани възможностите за компенсиране. Трябва да се 
обсъди въпросът и с Министерството на финансите и тогава ще има конкретно решение дали, как и кога ще бъдат 
облекчени и битовите потребители, каза министърът. 
 
√ Потреблението пада, българинът очаква висока инфлация  
Потребителското доверие на българина е паднало с над 10% в сравнение с юли и на практика е почти равно на това, което 
българинът е имал в началото на 2011 г. в разгара на кризата, показват данните на НСИ. 
Населението в селата у нас в момента е по-песимистично настроено дори в сравнение с преди десетина години, но и 
градското няма много добри очаквания за близкото бъдеще. Хората дават по-ниска оценка за общото икономическо 
състояние на страната, отколкото са имали преди десетина години, а очакванията им за близките 12 месеца са по-
негативни от тези, които са имали непосредствено след като кризата се разрази и засегна и България. 
От началото на пандемията досега е имало две вълни на ентусиазъм по отношение на предстоящото закупуване на по-
скъпи стоки като коли и жилища или харчове за ремонти и подобрения на дома. Едната е била през есента на 2020 г., а 
другата - това лято. Последното проучване от октомври обаче показва, че тези планове са се изпарили. Една от причините 
за отлагане на плановете за големи покупки са инфлационните очаквания - те са много високи и се засилва делът на хората, 
които смятат, че инфлацията ще е толкова висока, колкото е сега, поне още 12 месеца. Съответно и очакванията за 
подобряване на финансовото състояние на домакинствата вървят надолу. 
Очакванията за повишаване на безработицата през следващата година са почти толкова високи, колкото са били преди 
десетина години, и са двойно по-високи, отколкото са били в навечерието на пандемията. Това става на фона на нива на 
безработицата, почти като тези в навечерието на пандемията, но общият потребителски песимизъм очевидно влияе и на 
тези нагласи. 
 
√ Нарушения за милиони при ремонта на републикански пътища 
Водели ги текущи, а не основни, за да бъдат усвоени повече пари 
Министерството на регионалното развитие откри нарушения при ремонтите на пътища от републиканската пътна мрежа. 
Това заяви на брифинг министърът на регионалното развитие Виолета Комитова. Тя напомни, че магистралите и 
републиканските пътища са ангажимент на АПИ. 
За поддръжката на тези пътища МРРБ сключвало договори с фирми в различните общини за 5 години. В годишния бюджет 
се отпускат 400 млн. лв., които се разпределят между общините. През годината обаче се възлагали и други ремонти и 
обществени поръчки, за да се стигне до дефицит. Те достигали до 1,5 млрд. лв. Подобна е била ситуацията и през 2018 г. 
и 2019 г. Тези допълнителни пари се дават на общините в края на годината с постановление от Министерския съвет. 

https://bntnews.bg/tema/cop26-posleden-shans-sreshtu-klimatichnite-zaplahi-638tema.html
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От МРРБ са забелязали и друго нарушение. Ремонтите са вписани като текущи, а не като основни, за да бъдат усвоени 
повече средства. Такива ремонти обаче или не се осъществявали, или се правели по-евтино от предвиденото. Пример 
беше даден от зам.-министър Иван Шишков, който показа снимки на отсечката Самоков-Ихтиман, както и на път край 
Камчия. 
"За ремонта на АМ "Тракия" в края на 2018 г. по нареждане на тогавашния министър Нанков е поискан доклад за 
състоянието на пътищата. По същия този доклад за отсечката е предвидено да се направи текущ ремонт, не основен. 
Сумата, предвидена за ремонта, е 207 млн. лв. Първоначално АПИ е предвидила 59 млн. лв. "Вижда се, че сумата е 
завишена много. Знаете какво е състоянието на тази отсечка. Ровейки се в цялата тази история, се вижда, че понятието 
основен ремонт е обърнато, а е извършен текущ ремонт", обясни зам.-министърът. 
В доклада, посочен от арх. Шишков, се казва, че 79 обекта са "пътища в лошо състояние". За 13 от тях е имало проекти за 
основен ремонт. "В 24 от обектите има 100% съвпадение на дължината на описаните пътища и по описаните в доклада. 
Само за тези обекти оскъпяването е 182 млн. лв. или 2,6 пъти. Ако тези пътища бяха направени като основен ремонт, имаше 
проект, щяха да имат гаранция и нямаше да са толкова скъпи. 76 от пътищата фигурират в т. нар. текущи ремонти. 
Стойността за тяхното финансиране е 370 млн. лв. Ако тази сума я умножим по този коефициент - 2,6, тогава се получава 
956 млн. лв. Цялата тази история между текущ и основен ремонт, която освен че нарушава закона, накрая ни струва и по-
скъпо", посочи зам.-министърът. 
"Имаме ситуация, в която се казва, че няма да изпълняваме проектите за основни ремонти. Готовите проекти ги хвърляме 
в коша, няма гаранция, няма разрешение за строеж, и се изпълняват действия под рубриката "текущ ремонт". ДНСК няма 
сила да проверява при такъв случай. За всичко останало трябва разрешително за строеж, което подлежи на проверка", 
обясни шефът на ДНСК арх. Влади Калинов и показа текущ ремонт от пътя Ихтиман-Белово. 
Вътрешният министър Бойко Рашков заяви, че тези договори трябва да бъдат обект на проверка от страна на МВР. "Тези 
материали трябва да постъпят в МВР и да започнем разследване по всеки един сигнал, защото изглежда някой се е 
облагодетелствал чрез заменянето на една дума. Трябва да видим кой е той и да му потърсим съответната отговорност", 
заяви Рашков. 
 
√ От четвъртък ще издават зелен сертификат за антитела 
Хора с антитела над определен праг ще могат да получат зелен сертификат. Документът ще е със срок на валидност 90 дни 
и ще важи само за територията на България. 
Това обяви на пресконференция вчера здравният министър Стойчо Кацаров. От около седмица здравните власти очакват 
окончателното решение на експертния съвет по темата. В понеделник специалистите по имунология, вирусология и 
клинична лаборатория излязоха с официално становище, че може да се издава сертификат за антитела, но те трябва да се 
проследяват през няколко месеца. 
Сертификатите ще могат да получат хората, при които лабораторното изследване е показало, че IgG антителата са над 150 
BAU/ml. За изследването могат да се ползват всички сертифицирани тестове с чувствителност над 90%. Сертификатът за 
антитела ще е със срок на валидност 90 дни. Той ще важи само на територията на страната. 
Зеленият сертификат за антитела ще важи и за учениците и при наличието му няма да се налага те да бъдат тествани, както 
и останалите преболедували, диагностицирани с PCR и антигенен тест. 
Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова обясни, че ще се признава само 
изследването за IgG антитела, защото те са с най-дълъг живот. Тя посочи, че изискване за 150 единици BAU залага праг от 
10 пъти над нормата антитела, което е висока защита. Когато антителата спаднат по-ниско, те не са ефикасни и пак можем 
да се разболеем, разясни Христова. 
Идеята е да се дават сертификати на хора, които са сравнително добре предпазени от ново преболудеване, добави 
вирусологът проф.  Радка Аргирова. 
Този сертификат ще се отнася за хора, които са прекарали безсимптомно заболяването; за хора, които са си купили от 
аптеката антигенен тест и са се самоизолирали; за хора, които по-късно са постъпили на лечение, но не са диагностицирани 
с PCR тест. По този начин косвено ще получим информация за това колко хора действително са преминали среща с вируса, 
обясни Аргирова. 
От "Информационно обслужване" съобщиха, че зеленият сертификат за антитела ще може да се издава от четвъртък. За 
целта всяка лаборатория трябва да интегрира софтуера си към Националната здравна информационна система (НЗИС) и 
да изпраща резултатите от тестовете за антитела. В момента, в който резултатите постъпят в системата, хората ще могат да 
получат сертификата си от his.bg или от лабораторията, която е направила изследването. 
 
√ Глоба и разследване заради пожара в бившето кино "Възраждане"  
За пореден път вчера горя сградата на бившето кино "Възраждане" в центъра на София, която е обявена за паметник на 
културата. Тя е частна и преди време се лансираше намерението на собственика ѝ да построи на мястото хотел. Сигналът 
за пожара бе подаден около 7 часа сутринта, като той бе потушен около обяд. Пожарникарите са спасили от огъня съседна 
сграда, чийто покрив също е бил обхванат от пламъци.  
Районната прокуратура в София започна проверка, като ще бъдат проверени всички възможни версии за инцидента, 
включително и евентуални умишлени действия. 
Министърът на културата Велислав Минеков излезе с остра позиция по случая. Той ще направи редица предложения за 
промяна в Закона за културното наследство в следващия парламент. "На безобразията, които се позволява да се случват с 
културното ни наследство, трябва да се сложи край, а собствениците на тези безценни късчета от нашата история трябва 
да се задължат да носят отговорност", категоричен бе министърът.  
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Столичната община пък състави акт на собственика на сградата - фирмата "К.Г. - Красимир Георгиев" ЕООД. Глобата е 
максималната, предвидена в закона за увреждане на паметници на културата - 200 000 лева. От Столичната община 
припомниха, че още в началото на годината на собственика е връчен протокол с предписания от Министерството на 
културата и направление "Архитектура и градоустройство" на общината за обезопасяване на фасадите, авариен ремонт на 
покрива, с който да предотврати навлизане на вода, както и затваряне на прозорци и отвори. 
 
√ Въвеждат доброволен БДС за розовото масло  
Първият вариант на дългоочакваната Стратегия за развитие на българското розопроизводство и розопреработка 2021-2027 
г. бе представен на бранша. Това стана на заседание на работната група за стратегията, с участието на всички 
заинтересовани страни и водена от зам.-министъра на земеделието Явор Гечев, информираха от аграрното ведомство. 
Идеята е финалният вариант на документа да влезе в Стратегическия план за новата ОСП.  
Стратегията съдържа анализ на сектора на маслодайната роза в България към настоящия момент. В нея са посочени както 
силните, така и слабите страни на отрасъла. 
Сред силните страни са наличието на уникална местна суровинна база за производство на маслодайна роза и подходящите 
и уникални природно-климатични условия в страната, както и традиции в производството на розово масло.  
Като слаби страни са разписани спадът на цената на изкупения розов цвят, наличието на сериозен дисбаланс между 
търсене и предлагане на розовото масло в национален и международен аспект. 
Друг проблем на сектора е, че производството на розово масло превишава два пъти потреблението, което води до 
сериозни излишъци, а те от своя страна до невъзможност и липса на ликвидност при преработвателите да изкупят розов 
цвят. 
В документа са заложени няколко цели, сред които е създаване на кооперативи в сектор "Розопроизводство", насочени 
предимно към малки стопани, които не са регистрирани по Наредба 3. Целта е да се подобрят пазарните позиции и 
реализацията на розов цвят. Разписани са и цели за подобряване на конкурентоспособността на сектора, навлизане на 
нови пазари, отглеждане на маслодайна роза в географски райони, с подходящи климатични условия и гарантиращи 
получаване на високо качество на произвежданото розово масло, увеличаване на разнообразието в продуктовата гама на 
произвежданите продукти от преработка на маслодайната роза.  
До излизане от последиците от КОВИД-кризата и преодоляване на сериозния дисбаланс и пазарни проблеми, ще бъдат 
дадени права за засаждане на нови насаждения от сортове само от вида Rosa damascena и alba, на база изкоренени и с 
изтекъл амортизационен срок розови насаждения. Ще бъде въведен и доброволен стандарт за качество за 
произвежданото розово масло, основан на БДС. 
 
√ Може да влезем в 2022 г. без бюджет 
Той вече трябваше да е минал обсъждане със социалните партньори и да е гласуван от Министерския съвет 
Влизане в новата година без бюджет е вариант на пожар, който крие рискове, и затова трябва да бъде последният 
възможен. Това каза пред БНР Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика. "В закона много ясно 
е разписан срокът 31 октомври. Бюджетът трябва да бъде внесен в Народно събрание, тоест той вече трябва да е минал 
обсъждане със социалните партньори и да е гласуван от Министерския съвет. Този срок е изпуснат. Когато се случва, то 
винаги има криза, има някакъв служебен кабинет. Въпросът е, че през 2014 г. сроковете бяха много по-благоприятни: 
тогава изборите бяха на 5 октомври", коментира експертът. 
Според Ганев, ако се оформи правителство през декември и дотогава не е приключена подготовката по бюджета, има риск 
да влезем в новата година без бюджет. Законът за публичните финанси предвижда такава ситуация, но е лаконичен. 
"Продължаваме да действаме спрямо текущата рамка. Ние не сме влизали в тази хипотеза. Това трябва да е последният 
вариант, вариант на пожар, но той крие своите рискове именно заради това, че не е прилаган. Най-различни социални 
групи могат да не видят актуализация на своите помощи и плащания, които очакват", поясни Ганев. 
Общините също очакват държавния бюджет, за да напишат своите бюджети, обясни Ганев. По думите му тази територия 
е рискова и не знаем кои са всички потенциални ефекти.  
Според икономиста служебният финансов министър трябва да изготви бюджетната рамка за 2022 г. и да започне да 
комуникира тази рамка. По неговите думи финансовият министър има работа, която не е обвързана с политиката, и той 
трябва да я свърши. 
 
√ Анализатори прогнозират ръст в търговията на пшеница  
Световната търговия със зърнени култури през 2021/22 г. ще се увеличи с 0,3% спрямо нивото от 2020/21 г. Това 
прогнозират от Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации. Търговията с пшеница ще нарасне в 
световен мащаб с 1,8% през 2021/22 г., достигайки ново рекордно ниво от 192 млн. тона. 
На Софийската стокова борса миналата седмица хлебната пшеница се купуваше на цена 630 лв. за тон. Зърното се търсеше 
в големи количества на цени от 530 до 630 лв. за тон, но продавачите искат 630-695 лв. на тон. Фуражният ечемик е с цена 
от 410 лв. за тон, докато продавачите не са готови да продават под 450-470 лв. 
Царевицата се купуваше за 420 лв. на тон. Цената на маслодайния слънчоглед скочи до 1120-1130 лв. за тон. Миналата 
седмица търговците бяха готови да плащат от 850 до 950 лв. за тон, но предлагане засега липсва. Всички цени са без ДДС. 
Цената на пшеницата на американския пазар прибави още осем долара до 342 долара за тон. Във Франция пшеницата 
поскъпна с 6 евро до 292 евро за тон, а цените в Украйна и Русия са близки - 315 и 312 долара за тон. При царевицата в 
САЩ цената спада с един долар до 271 долара за тон, а в Украйна поскъпва с 1 долар до 279 долара за тон. 
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Мениджър 
 
√ До средата на ноември могат да се коригират декларираните авансови вноски  
На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла 
на Търговския закон, включително едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани, могат да коригират 
размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2021 г. Това 
напомнят от Националната агенция за приходите. 
На 1 декември изтича и срокът за плащане на месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова 
вноска за трето тримесечие на 2021 г.  
Фирмите, чиито нетни приходи от продажби за 2019 г. надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за 
корпоративен данък. Те са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата 
година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв., а 
тримесечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. 
включително.  
Има случаи, при които прогнозираните авансови вноски се оказват по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък, 
показват анализите на НАП. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на приходната агенция за периода от 
16 април до 31 декември на съответната година или пък до надвнесен данък. 
Затова предприятията имат възможност сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато 
смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък. Увеличението, съответно намалението на 
авансовите вноски, се ползва след подаване на декларация за промяна, по електронен път с квалифициран електронен 
подпис /КЕП/ през е-портала на НАП. 
За коригиране на месечната вноска за месец декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на 2021 г. декларацията 
трябва да бъде подадена най-късно на 15 ноември 2021 г., въпреки че срокът за внасянето им е до 1 декември 2021 г.  
 
√ ЕК одобри българската схема от 51 млн. евро за компенсации за фирми и самонаети  
Европейската комисия одобри българска схема от 51 млн. евро държавна помощ за български дружества и самонаети 
работници, пострадали от мерките срещу пандемията от коронавирус. 
Помощта ще бъде отпусната под формата на обезщетения за частично покриване на загубата на доходи на наети и 
самонаети в рамките на 75 на сто от техния осигурителен доход. 
Целта на мярката, която не може да надвишава 80 на сто от месечната брутна заплата, е да подпомогне засегнатите да 
възстановят дейността си и да се избегнат съкращения. Обезщетенията трябва да бъдат осигурени до края на годината.  
 
√ Борсите в Европа се оцветиха в зелено 
Основните индекси на водещите европейски фондови борси регистрираха повишения в ранната търговия във вторник, 
подкрепени от добрите корпоративни отчети. Същевременно с това инвеститорите чакаха данните за инфлацията в САЩ, 
от които зависи политиката на Федералния резерв за лихвите, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,13 пункта, или 0,23%, до 484,74 пункта. Европейският автомобилен 
индекс SXAP напредна с 0,33% следвайки поскъпването на акциите на Renault с 3,75%. Автомобилната компания се изкачи 
до върха на CAC 40, след като японския и партньор Nissan отчете печалба за третото тримесечие и повиши прогнозата си 
за цялата година. 
Немският показател DAX се повиши с 31,68 пункта, или 0,2%, до 16 078,2 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 11,54 пункта, или 0,16%, до 7 311,94 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 17,13 пункта, 
или 0,24%, до 7 064,61 пункта. 
STOXX 600 върви към девета поредна сесия на ръст, докато CAC 40 и DAX достигат нови рекорди на фона на добрите 
корпоративни отчети и благоприятната политика на Европейската централна банка. 
„Ралито на фондовия пазар е доста впечатляващо“, коментира Анкит Гийдия от  BNP Paribas. 
„Колко дълго компаниите ще могат да поддържат тези завишени маржове на печалба ще бъде ключов индикатор за това 
кога ще приключи бичият пазар. Засега всички знаци показват, че маржовете ще останат високи в средносрочен план“, 
добави той. 
Акциите на германската застрахователна компания Munich Re поевтиняха с 3,49%, след като тя предупреди за повече 
загуби, свързани с COVID-19, в презастрахователния си бизнес. 
Цената на книжата на британския застраховател Direct Line се понижи с 2,95%, след като компанията отчете по-малък от 
очакваното растеж на застрахователните премии за тримесечието. 
Сред печелившите в ранната търговия бе фармацевтичния концерн Bayer, чиито акции поскъпнаха с 2,88% на фона на по-
добрата от прогнозираното коригирана печалба за тримесечието. 
Цената на книжата на френската група за супермаркети Carrefour се повиши с 0,98%, след като компанията обеща да 
инвестира 3 млрд. евро между 2022 и 2026 г. за дигитализация. 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в понеделник, следвайки решението на Конгреса 
на САЩ да одобри инфраструктурния план на Джо Байдън за над 1 трлн. долара, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones регистрира ръст от 104,27 пункта, или 0,29%, до 36 432,22 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 4,17 пункта, или 0,09%, до 4 701,7 пункта, преминавайки прага от 4 700 пункта 
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за първи път в историята. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 10,77 пункта, или 0,07%, до 15 
982,36 пункта. И трите индекса достигнаха най-високите си нива в историята. 
В петък Камара на представителите на САЩ одобри инфраструктурния план на администрацията на Байдън за над 1 трлн. 
долара. Предложението беше одобрено от Сената - горната камара на Конгреса през август, като сега предстои да бъде 
подписано и от Байдън. Пакетът предвижда нови инвестиции в транспорта, мрежата за високоскоростен интернет и други 
инфраструктурни проекти. 
„Инвеститорите чакаха за значително повишение на разходите за инфраструктура от десетилетия“, коментира Антъни 
Петинари от Citi. „Гледаме на тази инвестиция като на значителен катализатор за растеж при редица от нашите акции“, 
добави той. 
На този фон цените на книжата на редица компании от промишления сектор и този на суровините се повишиха. Акциите 
на компанията на строителна техника Caterpillar поскъпнаха с 4%, а тези на производителя на тежко оборудване Deere – с 
4%. Цените на книжата на  United Rentals, Martin Marietta и Jacobs Engineering се повишиха с 4%, 5% и 6%. 
Акциите на производителя на полупроводници AMD поведоха ралито в S&P 500 и Nasdaq Composite, поскъпвайки с 10,14%, 
след като компанията обяви, че е спечелила Meta като клиент и разкри нови чипове. 
В същото време цената на книжата на Tesla се понижи с 4,92%, след като главният изпълнителен директор на компанията 
Илон Мъск разтърси инвеститорите през уикенда с допитване в Twitter за това дали да продаде 10% от акциите си в 
компанията. Близо 58% от участвалите в анкетата отговориха с „да“. 
Одобрението на инфраструктурния план, подобряващата се ситуация с COVID-19 и по-добрия от очакваното доклад за 
работните места подкрепиха доверието на инвеститорите в икономическото възстановяване на САЩ. Министерството на 
труда съобщи в петък, че 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. 
След сесията в понеделник, S&P 500 вече е регистрира 64 рекордни върхове за 2021 г. и е нараснал с повече от 2% от 
началото на годината. 
Смесени резултати в Азия 
Борсите в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във вторник въпреки новите рекорди на Уолстрийт, 
пише Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 221,59 пункта, или 0,75%, до 29 285,46 пункта. 
Същевременно с това обаче акциите на SoftBank поскъпнаха с 10,50%, след като японския технологичен конгломерат 
обяви, че планира да изкупи обратно свои акции за 1 трилион йени (8,83 млрд. долара). В понеделник компанията отчете 
нетна загуба от 398 млрд. йени (3,5 мрлд) долара за тримесечието, завършило на 30 септември. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 8,37 пункта, или 0,24%, до 3 507 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 18,27пункта, или 0,76%, до 2 436,24 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се повиши с 49,36 пункта, или 0,2%, до 24 813,13 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 2,26 пункта, или 0,08%, до 2 962,46 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 записа спад от 18 пункта, или 0,24%, до 24 813,13 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX регистрира спад 
от 2,48 пункта, или 0,41%, до 598,96 пункта. BGBX40 се понижи с 0,34 пункта, или 0,25%, до 137,41 пункта. BGTR30 изтри 2 
пункта от стойността си, или 0,30%, достигайки ниво от 662,51 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,13 пункта, или 0,08%, до 
164,48 пункта. 
 
√ Германският износ бележи спад за втори пореден месец  
Германският експорт се сви през септември за втори пореден месец, докато вносът остана почти без промяна. Това 
показват данните на немската федерална статистика Destatis, предава БНР.  
През септември износът на Германия се понижи с 0,7% спрямо август, когато се сви с 0,8%, достигайки размер от 112,3 
млрд. евро, докато очакванията на финансовите пазари бяха за стабилизация на експорта на месечна база.  
В същото време германският внос се е повишил с едва 0,1% след ръст с 2,1% през август, достигайки 99,2 млрд. евро., 
докато прогнозите бяха за повишение с 0,6 на сто.  
В резултат на това търговският излишък на най-голямата европейска икономика се сви през септември на сезонно-
коригирана база до 13,2 млрд. евро от 14,0 млрд. евро месец по-рано. Това е доста по-малък търговски излишък спрямо 
неговите нива от преди коронавирусната пандемия, когато той често надвишава 20 млрд. евро месечно.  
Спрямо февруари 2020 г. - точно месец преди началото на Covid пандемията в страната - германският износ е все още 
надолу с 0,3%, докато вносът е нараснал със 7,8 на сто.  
Германският износ в посока Обединеното кралство бележи спад през септември с цели 10% спрямо същия месец на 2020 
г., докато вносът в страната от Великобритания се срина с 20% до 2,3 млрд. евро.  
Слабо понижение с 0,2% на годишна база отбеляза износа на Германия за Китай, достигайки 8,5 млрд. евро, докато износът 
за САЩ скочи през септември с 16,2% спрямо година по-рано, до 10,8 млрд. евро.  
 
√ Турция започва работа по две нови АЕЦ  
Турция започва подготовка за две нови атомни електроцентрали, съобщи вчера президентът Реджеп Ердоган, цитиран от 
Daily Sabah. „След АЕЦ „Аккую“ бързо ще започнем подготовката за нашите втора и трета електроцентрали“, обяви Ердоган. 
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По думите му първият блок на „Аккую“ ще бъде пуснат е експлоатация през 2023 година. През март турският държавен 
глава и руският му колега Владимир Путин дадоха старт на изграждането на третия от общо четири реактора. Централата 
се строи от Росатом, руската държавна фирма за ядрена енергия. 
Москва и Анкара подписаха споразумение за сътрудничество през 2010 г. и започнаха строителството 8 години по-късно. 
Останалите три блока на „Аккую“ трябва да заработят до края на 2026 година. Когато бъде завършена, се очаква да 
удовлетворява 10% от нуждите за електроенергия на домакинства в Турция. 
„Аккую“ ще играе водеща роля в намаляването на зависимостта от вносни енергийни ресурси. Общият размер на 
инвестициите в централата се оценява на около 20 млрд. долара. 
Очаква се проектът да наеме около 15 хил. души в пиковия си строителен период и около 4 хил. за операциите си. 
 
√ 1 млрд. души може да бъдат засегнати от екстремни горещини при глобално затопляне с 2 градуса  
Един милиард души може да бъдат засегнати от екстремно високи температури ако глобалното затопляне достигне 2 
градуса по Целзий над нивата преди индустриалната революция, става ясно от ново проучване, цитирано от Блумбърг. 
Според изследване на Националната метеорологична служба на Великобритания (Met Office) повишението на глобалните 
температури с 2 градуса по Целзий ще доведе до 15-кратно повишение на риска от смъртоносната комбинация от високи 
температури и влажност на планетата. 
При ръст от 4 градуса по Целзий почти половината от населението на планетата ще живее в засегнати от тези промени 
зони, става ясно от прочуването, публикувано по време на конференция на ООН по изменението на климата COP26 в 
Глазгоу. 
За изследването от Met Office са използвали индикатор, който комбинира горещината и влажността, известен като 
температура на мокра крушка (wet-bulb temperature). Това е температурата, отчетена от термометър, покрит с напоена с 
вода кърпа. След като този индикатор премине 32 градуса по Целзий, хората са изложени на екстремен здравен риск, като 
това важи особено за хората, занимаващи се с физически труд на открито. При 35 градуса по Целзий човешкото тяло вече 
не може да се охлажда с потене и здрав човек може да умре на сянка в рамките на шест часа. 
Прочуването е базирано на финансирания от ЕС Helix project, който картографира рисковете от суша, наводнения, пожари 
и хранителна несигурност. Макар че тропичните страни, сред които Бразилия и Етиопия, са подложени на най-голям риск 
от подобни явления, лидерът на Helix project Ричард Бетс предупреждава, че повечето региони по света вероятно ще бъдат 
засегнати от ефекта на климатичните промени. 
„Колкото е по-високо нивото на затопляне, толкова по-тежки и широкоразпространени ще бъдат рисковете за животите на 
хората“, коментира Бетс. Според изследователите тези рискове могат да бъдат избегнати ако бъдат предприети бързи 
действия за ограничаване на ръста на глобалната температура. 
 
√ Кражбите на пароли нараснали с 45% за половин година 
Киберпрестъпниците непрекъснато измислят нови методи за онлайн измами и през последните месеци има увеличаване 
на тази активност. Само за половин година потребителите, атакувани с цел кражба на паролата им, са нараснали с 45%, 
посочват специалистите от Лаборатория Kaspersky. 
Експертите на компанията, специализирана в разработката на антивирусен софтуер, забелязват повишена активност от 
измамници, които крадат пароли чрез използване на специален зловреден софтуер Trojan-PSW – той е сред т.нар. „крадци 
на пароли“ и други данни от акаунтите на потребителите. 
Те са анализирали данни за опитите за заразяване от 2020-2021 г. (от януари до септември). Според тяхното проучване в 
този период има ръст в броя на атакуваните потребители. Например, през септември е имало с приблизително 160 000 
повече потърпевши, отколкото през април, което е увеличение от 45%. През последните месеци експертите забелязаха и 
рязко покачване в броя на опитите за атаки: третото тримесечие на 2021 г. (от юли до септември) бележи увеличение от 
почти 30%. Общият брой на идентифицираните атаки и опити за такива също се е увеличил спрямо предходната година: 
от 24,8 милиона на 25,5 милиона. 
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Брой потребители, атакувани с Trojan-PSW през първите 9 месеца на 2021 г. 

 
„Както сочи статистиката, логин детайлите, паролите, данните за плащания и друга лична информация продължават да 
бъдат привлекателни за киберпрестъпниците и остават популярна стока на черния пазар. Поради тази причина 
насърчаваме онлайн потребителите да вземат допълнителни мерки за защита на акаунтите си. Например – чрез 
използване на многофакторния метод за удостоверяване на самоличността при влизане в сайтове и приложения. 
Повишената активност на измамниците, използващи софтуерни „крадци на пароли“, също налага необходимостта 
потребителите да бъдат по-внимателни, да не отварят непроверени линкове и да използват актуализирани програми за 
защита на устройствата си“, коментира Богдан Писмиченко, регионален мениджър на Kaspersky за България, Румъния и 
Молдова. 
За да не стават жертви на зловреден софтуер и измами, целящи кражба на детайли за вход в профила, Kaspersky съветва 
потребителите: 

• Винаги актуализирайте софтуера на всички ползвани устройства, за да предотвратите появата на уязвими точки и 
атаки във вашата мрежа 

• Използвайте сложни пароли за достъп до корпоративни услуги и минимум двуфакторна автентификация за достъп 
до акаунта си 

• Избягвайте да публикувате онлайн лична информация, която може да разкрие самоличността ви, като физически 
адрес, личен телефонен номер, имейл адрес и т.н. Преди да предоставите каквато и да било информация, 
помислете за непредвидените последици и не споделяйте нищо, което би могло да компрометира вашите данни 
или данните на други лица. 

 
√ Липсата на чипове започва да се отразява и на рекламния пазар 
Недостигът на микрочипове се превърна в първия проблем в секторите, тясно свързани с технологиите. До такава степен, 
че от Apple вече предупреждават, че тази Коледа ще има проблеми с традиционния оживен шопинг на техни продукти. Без 
съмнение, най-засегнатият сектор е автомобилният. Производството на автомобили спадна с повече от 30% през 
септември поради липсата на чипове и от Anfac (Испанската асоциация на автомобилните производители) предвиждат, че 
тази ситуация няма да се промени до края на 2022 г. Проблемите при покупката на автомобил са видимата част от тази 
ситуация, но монетата има много повече страни и вече косвено засяга и рекламата, предава eleconomista.es. 
Въпреки факта, че пазарът на аудиовизуална реклама между януари и септември възлизаше на 1,9 млрд. евро, 20% повече 
в сравнение със същия период на 2020 г., си заслужава да се подчертае слабото представяне на автомобилния сектор през 
септември, породено от липсата на чипове на пазарите, което оказа влияние и върху рекламните инвестиции, обясняват 
от Mediaset. Аудиовизуалната медийна група се надява, че тази ситуация ще се обърне, след като бъдат разрешени 
затрудненията в производството, макар от автомобилния сектор посочват, че това няма да се случи в краткосрочен план. 
Източници в рекламния сектор,  посочват, че през последните седмици рекламата от автомобилната индустрия в медиите 
е намаляла с до 40%. Засега това е единственият сектор, който е трайно засегнат, но ако ситуацията не се подобри до 
Коледа, негативният ефект ще се разпростре и в други сфери. Продажбата на телевизори, например, е сезонна и обичайно, 
в месеците преди Коледа, тя е обвързана с инвестирането на по-сериозни рекламни бюджети в медийни кампании. Тази 
година обаче очакванията са, че по това време ще започне да се забелязва влиянието на недостига и в продажбата на 
черна електроника. 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11469717/11/21/La-falta-de-chips-recorta-hasta-en-un-40-la-publicidad-de-automocion.html
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От Испанската асоциация на рекламодателите са установили, че през октомври в автомобилния сектор има спад в броя на 
импресиите във всички медии. Това без съмнение е резултат от липсата на доставки, които се произвеждат в глобален 
мащаб и оказват влияние върху рекламния пазар, обясняват оттам пред изданиието. 
За испанската медийна група Atresmedia автомобилният сектор трайно присъства с 10% дял в телевизионния рекламен 
пазар. От компанията обаче отчитат, че през последните девет месеца рекламните бюджети от автомобилната индустрия 
са се свили с 6%. 
 Мediaset пък отчита спад на приходите от реклама на автомобили с почти 4% през първите девет месеца на годината. 
"Беше въпрос на време рекламната индустрия да почувства въздействието. Ако има по-малко продукти, налични за 
продажба, маркетолозите ще имат по-ниски приходи и вероятно по-ниски бюджети поне в краткосрочен план. Така че не 
е изненадващо, че испанският телевизионен пазар през третото тримесечие беше засегнат от слабостта на автомобилния 
сектор", посочват от Berenberg. 
 
√ Петролът поскъпна след неочакван спад на запасите в САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда, удължавайки печалбите си от предходната сесия на фона на 
изненадващия спад на запасите от суров петрол в САЩ през миналата седмица, след като броят на краткосрочните 
пътувания нарасна с разхлабването на ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,49 долара, или 0,58%, до 85,27 долара за барел, след като във 
вторник добави 1,6% към стойността си. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,24 долара, или 0,29%, 
до 84,39 долара за барел, следвайки ръст от 2,7% през предходната сесия. 
И двата бенчмарка завършиха сесията във вторник при най-високите си нива от 26 октомври насам, подкрепени от 
затягането на глобалните запаси от петрол през последните няколко месеца. 
Според пазарни източници, данните на Американският петролен институт показват, че запасите от суров петрол на САЩ са 
се свили с 2,5 млн. барела в седмицата до 5 ноември. Очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, бяха за ръст 
от 2,1 млн. барела. 
„Доставките са ограничени, тъй като ОПЕК се придържа към оръжията си“, каза Автар Санду от Phillip Futures в Сингапур, 
визирайки решението на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, известни 
като ОПЕК+ да увеличи добива с 400 000 барела дневно от декември. 
В подкрепа на мнението, че пазарът остава стегнат, главният изпълнителен директор на търговския гигант Vitol Group Ръсел 
Харди каза във вторник, че търсенето на петрол се е върнало до нивата отпреди пандемията и че през първото тримесечие 
на 2022 г. търсенето може да надхвърли нивата от 2019 г. 
„Възможността за скок до 100 долара за барел очевидно е налице“, коментира Харди по време на Reuters Commodities 
Summit. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- При какви стойности на антителата ще се издават зелени сертификати. Гост: Имунологът проф. Радка Аргирова 
- Готова ли е образователната система за връщане на учениците в клас. Гост: Министър проф. Николай Денков 
- Какви законови промени са нужни, за да пазим по-добре културното си наследство Гости: Директорът на 

Националния институт за недвижимо културно наследство арх. Петър Петров и Марк Кашеров, главен инженер на 
район „Оборище" 

- На живо: Защо област Велико Търново остана цяло денонощие без вода и има ли решение на проблема 
- Как се получава шофьорска книжка по време на пандемия 
- На живо: Кой и защо постави трафопост насред тротоар на столичната улица "Оборище" 
- Каскадьорът Илко Илиев - за летенето и за участието в холивудски продукции със световни звезди 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Екшън по улиците на София. Кой е шофьорът, блъснал десетки коли при гонка с полицията 
- Битката за „Дондуков 2". Гост: Кандидат-президентът Анастас Герджиков 
- Равносметката преди парламентарния вот.Гост: Кирил Петков от „Продължаваме промяната" 
- На живо: Kак започва тестването за COVID-19 на учениците 

 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Сертификат за антитела, ако са над 150, ще важи 90 дни 
в. 24 часа - България световен шампион по жертви, 3000 необясними смърти за октомври 
в. Монитор - Зеленият сертификат блокира воаяжите в ЕС 
в. Телеграф - Продавачи и сервитьори гърмят заради скъпия ток 
в. Труд - 30% честни избори гарантира ЦИК 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - София осъдена за мръсния въздух след 4-годишно дело 
в. Монитор - Откриха нарушения за 600 млн. лв. при ремонти на пътища 
в. Монитор - Изплащат по 110 лв./мВтч помощ на бизнеса за скъпия ток 
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в. Труд - Над 7500 души без работа само за седмица 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Ангелин Цачев, директор на Електроенергийния системен оператор: Има как да се намали цената на 
електроенергията, ако приемем промените в правилата за търговия 
в. Монитор - Надя Василева, председател на БКЗ: Единственият начин да се справим с демографския срив е всяка жена в 
България да ражда по три деца 
в. Телеграф - Богомил Николов, шеф на асоциация Активни потребители: Евтините салами с гума 
в. Труд - Проф. Михаил Константинов пред "Труд": Служебният кабинет отсъства от подготовката на вота 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Фатално важно е Нинова или Петков & Василев взимат втория мандат 
в. 24 часа - Проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа": ГЕРБ напред с 8%, БСП и ПП почти равни за среброто 
в. Монитор - Театър "Ренесанс" 
в. Телеграф - Българският херострат не пали за слава 
в. Труд - БНБ трябва да се събуди за случващото се в ББР 
в. Труд - Защо горивата за държавния резерв излизат скъпо на хазната 
 
√ Предстоящи събития в страната на 10 ноември 
София. 

- От 10.00 ч. Министерски съвет ще проведе редовно заседание. 
- От 10.00 ч. в зала „Триадица" на Гранд хотел „София" ще се състои кръгла маса „32 години от промените, 32 години 

СДС". 
- От 11.00 ч. във Виваком Арт Хол Оборище 5 (ул. „Оборище" 5) ще се проведе пресконференция на тема „Достъп 

до здравна грижа за пациентите с диабет по време на пандемията от COVID-19". 
- От 18.00 ч. в Галерия Credo Bonum ще бъде открита самостоятелната изложба на Ларс Нордби Astroturfing ad 

Hockery. 
София/ с. Лозен. 

- От 10.30 ч. в сградата на НАСЕКОМО (ул. Съединение № 299) ще се проведе разговор с Ксавие Марсенак, 
съосновател на НАСЕКОМО, и с мениджърския екип на компанията. 

*** 
Бургас 

- От 17.30 часа в Държавен куклен театър - Бургас ще започне „Принцесите и змеят" 
*** 
Добрич. 

- От 11.00 ч. на сцената на пл. „Свобода" ще се състои съвместен концерт на Духов оркестър - Добрич с диригент 
Стоян Монов и Духов оркестър - Търговище с диригент д-р Росица Бояджиева. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 ч. в Оперния театър ще се състои концерт на Светлин Русев и Ивайло Кринчев с участието на Оркестър на 
Държавна опера - Стара Загора. 

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

