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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ ПИСМО ОТ АИКБ И БТПП ОТНОСНО ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ ОТ 08.11.2021 Г. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата подкрепят констатациите 
в Обръщението на Българска газова асоциация от 08.11.2021 г. (приложено към настоящото писмо). 
Критичните бележки, отправени към ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД, са валидни и към настоящия момент, независимо 
от обявеното на 04.11.2021 г. намаление на цената на природния газ. 
Поради това, настояваме за търсене на отговорност от лицата, ангажирани с провеждането на държавната политика в 
енергийния сектор – на ниво министерство и ръководства на държавните енергийни дружества. 
Вижте по-долу пълния текст на Открито писмо от АИКБ и БТПП до министър-председателя на Република България и 
председателя на КЕВР. 

 
ДО 
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Г-Н ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 
 
КОПИЕ ДО 
МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ОТКРИТО ПИСМО 
Относно: Обръщение на Българска газова асоциация от 08.11.2021 г. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата подкрепят констатациите 
в Обръщението на Българска газова асоциация от 08.11.2021 г. (приложено към настоящото писмо). 
Критичните бележки отправени към ръководството на Булгаргаз ЕАД са валидни и към настоящия момент, независимо от 
обявеното на 04.11.2021 г. намаление на цената на природния газ. 
Поради това, настояваме за търсене на отговорност от лицата, ангажирани с провеждането на държавната политика в 
енергийния сектор – на ниво министерство и ръководства на държавните енергийни дружества. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 

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

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

 ЦВЕТАН СИМЕОНОВ 
ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ И БТПП 

 
БТА 
 
√ Независимо от обявеното на 4 ноември намаление на цената на природния газ, критичните бележки към "Булгаргаз" 
ЕАД остават, пишат от АИКБ и БТПП 
Независимо от обявеното на 4 ноември намаление на цената на природния газ, критичните бележки, отправени към 
ръководството на "Булгаргаз" ЕАД, са валидни и към настоящия момент. Това пише в писмо на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АИКБ/ и Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ до служебния министър-
председател Стефан Янев, председателя на КЕВР Иван Иванов и до медиите. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/11/MF-9626_20211108_084647.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F-%D0%B8-%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91.pdf
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Затова от АИКБ и БТПП настояват за търсене на отговорност от лицата, ангажирани с провеждането на държавната политика 
в енергийния сектор - на ниво министерство и ръководства на държавните енергийни дружества. 
Припомняме, че миналата седмица общественият доставчик "Булгаргаз" обяви, че е внесъл заявление за коригиране на 
исканата цена за ноември в Комисията за енергийно и водно регулиране и предлага тя да бъде 93,19 лева за мегаватчас, 
вместо 119 лева за мегаватчас. Първоначално поевтиняването бе факт само за топлофикациите и крайните потребители, 
докато цената на природния газ за индустрията остана 119 лева. Бизнесът реагира остро, обявявайки че е поставен в 
неравностойно положение. Поради това поиска цената на природния газ за ноември да бъде намалена. 
 
3е-news.net 
 
√ АИКБ и БТПП се обявиха в подкрепа на Българска газова асоциация по отношение на критиките към Булгаргаз 
Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата се обявиха в подкрепа на 
становището на Българска газова асоциация за съмнителни действия и бездействия от страна на ръководството на 
Булгаргаз по отношение на договора за азерски газ, както и по отношение на цените на газа. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата подкрепят констатациите 
в Обръщението на Българска газова асоциация от 08.11.2021 г. (приложено към настоящото писмо). 
Критичните бележки отправени към ръководството на Булгаргаз ЕАД са валидни и към настоящия момент, независимо от 
обявеното на 04.11.2021 г. намаление на цената на природния газ, заявяват от двете бизнес организации в писмо до 
служебния премиер и председателя на КЕВР. В тази връзка те настояват и за търсене на отговорност на съответните лица. 
Поради това, настояваме за търсене на отговорност от лицата, ангажирани с провеждането на държавната политика в 
енергийния сектор – на ниво министерство и ръководства на държавните енергийни дружества, заявяват от АИКБ и БТПП. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Нарастване на производството и търговията на дребно, стабилизация на строителството през септември 
През септември промишленото производство за увеличи за четвърти пореден месец, оборотите в търговията на дребно 
нараснаха слабо за пръв път от три месеца насам, а строителството стабилизира на нивото от предходния месец, показват 
данните на Националния статистически институт. 
Промишленото производство се увеличава през септември с 1,6% спрямо август, когато нарасна с 2,1%, като добивната 
промишленост се сви с 0,5% (след ръст със 17,4% месец по-рано), преработващата промишленост се повишава с 1,1%, а 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ нараства с цели 6,6 на сто. 
Спрямо годината по-рано (септември 2020 г.) промишленото производство нараства с 10,5% след повишение с 10,6% през 
август, като най-солиден ръст от 28,5% отчита производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, 
добивната промишленост нараства с 20,1%, а преработващата - със 7,1%. 
Индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" през септември остана на нивото от август когато нарасна с 0,5%, 
като продукцията от гражданското и инженерно строителство се понижава с 0,3%, докато продукцията от сградното 
строителство нараства с 0,2 на сто. 
На годишна база строителната продукция през септември се повишава с 1,0% след растеж с 1,7% през август, отбелязвайки 
повишение за седми пореден месец, като сградното строителство се увеличава с 0,5%, а гражданското и инженерното 
строителство - с 1,7 на сто. 
През септември НСИ отчита първо увеличаване на търговията на дребно от юни насам, като оборотът в търговията на 
дребно се повишава с 0,6% спрямо август, когато се сви с 1,4 на сто. 
На годишна база растежът при търговията на дребно се забавя през септември до 8,4% от 12,0% през август, но въпреки 
това продължава да нараства относително солидно за седми пореден месец. 
Данните на НСИ показват, че бизнес дейността в производството (промишленост и строителство) продължава да се 
подобрява в началото на есента, като има известно съживяване и на търговията на дребно. 
 
√ Правителство отпусна 10 млн. лв. на болници за покупка на кислород и азот 
Средствата ще бъдат предоставени като субсидии на лечебните заведения  
Служебното правителство отпусна 10 милиона лева, за да могат болниците, които лекуват болни с коронавирус, да купуват 
медицински кислород и азот.  
По-рано ЕК съобщи, че България е задействала механизма на ЕС за гражданска защита, като е поискала кислородни 
апарати, монитори за пациенти, легла за спешни отделения и кислородни маски. 
Помощта към лечебните заведения е заради по-скъпия медицински кислород и увеличеното му потребление. 
Допълните 10 млн. лв. се отпускат по бюджета на ресорното министерство. Предвижда се средствата да бъдат 
предоставени на болниците под формата на субсидии, за да бъдат компенсирани повишените разходи за закупуване на 
кислород. 
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Парите са предвидени само за тези болници, където се лекуват Covid пациенти: 
„Като цяло ще се раздадат на лечебните заведения, точно тези, които лекуват Covid-19 и имат повишена необходимост от 
кислород. Механизъм се разработва в момента как да се даде, той ще бъде не на парче, а на преминали болни, 
необходимости, абсолютно справедлив метод на разпределение да подкрепи тези лечебни заведения“, поясни заместник-
министърът на здравеопазването Александър Златанов. 
Средствата ще се преведат като субсидии, уточни заместник-министър Димитър Петров: 
„Тези средства ще могат да се ползват, освен като преки компенсации, има възможност болниците да ги ползват и за 
инвестиционни разходи, свързани с кислородолечение - тоест да се купят с тях с балони, кислородни бутилки, да оборудват 
кислородни инсталации“. 
До трансфера на средства се стига заради значително повишеното потребление на кислород и азот за пациенти с Covid-19: 
"Проблемът е завишената цена на кислорода заради електроенергията, което налага да се компенсират болниците, 
доколкото може“, допълни още Димитър Петров. 
 
√ Обезщетения за загубите, причинени от Covid ограниченията за 50 000 земеделци  
Фермите с „виртуални“ животни, стопанства, които не могат да докажат реализация на продукцията си, както и 
собствениците на нерегистрирани животновъдни обекти, няма да получат копменсации заради Covid кризата. 
Земеделското министерство е заложило такива ограничения , за да може помощта от 72 млн. лв. да достигне до реални 
фермери.   
Очаква се бюджетът за обезщетение на загубите, причинени от Covid ограниченията, да стигне до 50 000 земеделци, близо 
20 000 от които - животновъди. 
От браншовата организация на овцевъдите и козевъдите алармираха, че има около 1000 фермери с близо 80 000 животни, 
които ще останат без никакво подпомагане в кризата. 
По този повод от агроведомството правят уточнението, че са заложени ограничителни критерии, за да не бъдат източени 
парите по мярката. Специфичните изисквания се отнасят до наличието на валидно подадено заявление по схемите за 
обвързано подпомагане или по преходната национална помощ, обвързана с производството за 2021 г. и получено 
подпомагане по същите схеми за 2020 г. 
Министерството на земеделието уверява, че ще търсят начин, стопаните, които не попадат в обхвата на мярката за тази 
година, в началото на следващата, да бъдат подпомогнати по de minimis. 
 
√ „БГ ФИШ“: ДДС за рибата трябва да бъде намален на 9 процента  
Данък добавена стойност за рибата и рибните продукти да бъде намален на 9 процента, като мярка за преодоляване на 
икономическата криза, причинена от коронавируса. За това настояват от Асоциацията на производителите на рибни 
продукти „БГ ФИШ“. Според нейния директор Йордан Господинов, по-ниската ставка на ДДС ще доведе до намаляване на 
сивия сектор в бранша и, в същото време, ще донесе повече приходи в бюджета. 
„Сивият сектор е сериозен проблем за бизнеса. Това може да се докаже със статистиката за броя на корабите, които ловят 
риба и корабите, които декларират количества риба. В България има 1840 риболовни съда, от които само 53 са в нашата 
асоциация. С тези 53 съда стоварваме официално 50 процента от рибата. Къде са останалата риба и другите кораби?! 
Същото е и при фермите. В „БГ ФИШ“ има 17 ферми, а в страната са регистрирани 780 ферми. Ние произвеждаме близо 36 
процента от аквакултурите у нас. Останалите ферми какво произвеждат?! Те произвеждат риба, която е в сивата част на 
икономиката“, каза още Йордан Господинов. 
Според него намаляването на ДДС ще изсветли част от бизнеса, защото собственици на фирми ще решат, че не си струва 
риска да продължат да работят в сивия сектор. 
По повод очакването, че по-ниския данък ще доведе до повече приходи в бюджета, Йордан Господинов даде пример с 
Румъния. Там, преди намаляването на ДДС за рибата, приходите от този налог са били 4 милиарда леи. На третия месец 
след въвеждането на по-ниския данък, приходите са се увеличили на 6,5 милиарда леи. 
Чуйте Йордан Господинов в звуковия файл. 
 
√ От днес зелен сертификат ще се издава и на преболедували Covid  
От днес зелен сертификат ще се издава и на хората с антитела след преболедуван Covid. Лабораториите очакват повишен 
интерес към тестовете, но има опасения че реактивите няма да стигнат. 
Зеленият сертификат за антитела ще важи само в рамките на страната за време от 90 дни. За да се сдобие с него, тестваният 
трябва да има антитела след прекаран Covid в определена стойност - над 150 BAU, поясни Недялко Калъчев - собственик 
на лаборатории: 
"Ние пускаме информацията към НАЦИФ, там генерират сертификата на пациента, ние го взимаме образно казано и 
пускаме на пациента SMS, на който той има линк, за да си свали на телефона или на компютър този сертификат. Ако е по-
малко обаче от 150 (балоединици) просто няма да има сертификат". 
Според Калъчев в следващите дни, а вероятно и седмици се очаква огромен наплив от желаещи да се тестват, наред с тези 
които в момента боледуват: 
"Ние и в момента сме претоварени от работа и има достатъчно много проби и пациенти, които са свързани с болните хора". 
Това може да доведе до временен недостиг на реактивите, които се използват при обработка на пробите, добави той. 
 
√ Борис Таблов: В решението за антителата има политическа и икономическа логика 
В България има огромен проблем с нерегистрираните при предишни вълни преболедували 

https://bnr.bg/post/101554480/bg-fish-dds-za-ribata-trabva-da-bade-namalen-na-9-procenta
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Интервю на Веселина Миланова с д-р Борис Таблов 
Решението да се издава зелен сертификат за хора с антитела е базирано изцяло на политическа и икономическа логика. 
Това мнение изрази пред БНР д-р Борис Таблов, анестезиолог-реаниматор, който работи в Германия. 
„Те го оправдаха като експертно мнение на база на натрупани данни. Само че ефектът ще даде на тези хора измамна 
сигурност.“ 
В България имаме огромен проблем с нерегистрираните при предишни вълни преболедували хора, които нямат 
медицинска документация за това, каза д-р Таблов. 
„Тези хора хем не искат да се ваксинират, хем не могат да кандидатстват за зелен сертификат и по този начин тотално ги 
губим за обществения живот.“ 
Решението е логично от политическа и икономическа гледна точка е логично, но от медицинска – не, смята Борис Таблов. 
Таблов не споделя оптимизма на здравния министър Стойчо Кацаров, че сред тестващите се за антитела ще има много 
хора, които ще решат да се ваксинират. Според него това може да бъде „лека сигнална лампа“, но той не смята, че ще има 
„чак такъв голям ефект в тази посока“. 
В Германия темата с антителата изобщо не стои на дневен ред, допълни специалистът. 
„Нямаме категорични данни къде са референтните стойности за тези антитела.“ 
Д-р Борис Таблов отбеляза още, че в Германия набира скорост нов ръст на случаите, но в страната „започват да бият 
камбаната“ и да се подготвят за „черни сценарии“ от много по-рано. 
Драматичните метафори като „тирания на неваксинираните“ създават тотално разслоение в обществото и в нации като 
нашата това има обратен ефект, изтъкна Таблов в предаването „Преди всички“. 
„Факт е, че се говори навсякъде за вълна на неваксинираните. Факт е обаче, ако трябва да сме честни, че има и немалко 
хора, ваксинирани, които също са позитивни, които даже и боледуват. Това, което е факт, е, че неваксинираните са тези, 
които боледуват много по-тежко и в крайна сметка водят до претоварване на здравните системи.“ 
Борис Таблов апелира към ваксинираните да се държат също толкова отговорно, колкото и останалите, като спазват 
мерките.   
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ България е сред страните с най-висок процент на доплащане в здравеопазването 
Радостина Ангелова: Широко е разпространено мнението за проникване на корупцията във всички нива 
Цветомир Тодоров: Още не сме провели дебата за качеството на здравеопазването 
60% от българите смятат, че в сектор “здравеопазване“ има корупция, но едва 18 на сто от станалите жертви или свидетели 
на подобни практики са подали сигнал. Това показват данните от изследване на „Глобал Метрикс“, проведено във втората 
половина на месец май, по поръчка на Българския институт за правни инициативи.  
Темата коментира в “Нашият ден“ Радостина Ангелова, управител на агенция „Глобал Метрикс“. 
“Корупцията в сектор “здравеопазване“ се свърза много силно както с обществени поръчки, така и с други форми. Свързва 
се както с ръководители и директори на здравни заведения, така и със специалисти и ръководители на отделения. 
Изследването ни показва, че има едно много широко разпространено мнение за проникване на корупцията във всички 
нива. Това означава, че самата организация на здравните услуги е създала предпоставки за различни злоупотреби и 
нередности. 
Изследването е проведено през месец май месец в период, в който втората вълна на Covid отшумяваше и няма преки 
обвързаности между нагласите и оценките. То обобщава едни дълго таили се проблеми в здравната система, които на 
практика не са решени през последните 20-30 години." 
Доплащането 
"Това именно е проблемът и на самите пациенти, че самата система се финансира изключително непрозрачно и 
безотчетно,  а те самите като пациенти страдат от това, че не могат да получат качествено здравеопазване в рамките на 
своите здравни осигуровки, а напротив се налага да доплащат. България е една от държавите с най-висок процент 
доплащане, а сумите, които се доплащат от пациентите, са равни на внесените здравни осигуровки. Имаме почти 50% 
доплащане, което е много сериозна сума. 
На 40% от пълнолетните българи се е налагало да доплащат за лечение, а 20% от тях са доплащали, без да им бъде издаден 
документ. Дори и при издаден документ е възможно част от тези доплащания да не бъдат регламентирани." 
Проблеми, споделяни от пациентите 
"Това са назначаването на ненужни прегледи или пък назначаване на лекарства, обвързани с избор на конкретен 
производител или пък свързани със специфичен интерес на самия лекар." 
Частни и държавни болници 
"Това разграничение ни показа разделителната линия между държавни и частни, което също показва и каква е новата 
ниша на едно достъпно частно здравеопазване, което би могло да запълни съществуващите дефицити при една приемлива 
и достъпна цена. За наша изненада и частните болници се обвързват в изследването с корупционни практики." 
Чуйте Радостина Ангелова в звуковия файл. 
Темата коментира в “Нашият ден“ Цветомир Тодоров от Българския институт за правни инициативи, които са поръчители 
на изследването. 
“В най-общи линии можем да кажем, че гражданите са добре запознати с проблемите в здравеопазването. 
60% от участниците в изследването смятат, че в здравеопазването има тежки корупционни проблеми. Това, което можем 
да изведем като извод, е, че има огромно недоверие към системата. 

https://bnr.bg/post/101554976
https://bnr.bg/post/101554545
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Ако има нещо положително в пандемията е, че тя ни дава шанс да направим някаква рекапитулация – какво се случва в 
системата на здравеопазването и може ли тя да бъде реформирана по някакъв начин." 
Възможни решения 
"Големият проблем е, че ние все още не сме провели дебата – какво е качеството на здравеопазването, доволни ли сме от 
него, ако не – защо. 
Имаме ли достатъчно информация за хората, които управляват системата и изобщо може ли да им се доверим." 
Повече за високия процент смъртност сред населението и слабата здравна култура при профилактиката на различни 
болести можете да чуете от Цветомир Тодоров в звуковия файл. 
 
√ В някои обяви за работа вече изискват зелен сертификат  
Изискване за зелен сертификат при наемане на работа от работодатели се наблюдава през последния месец  у нас, 
коментира за Радио Варна Християн Петков, оперативен мениджър в компания за търсене и предлагане на работа. За 
момента този брой обяви са изключително малко на фона на общия брой предложения, каза още той. Според анализ за 
месец октомври, изискването е едва при 0,2% от работодателите и те са предимно от сферата на туризма, 
ресторантьорството и хотелиерството. 
От началото на годината се наблюдава тенденция за увеличение на предлагането на дистанционна работа и през месец 
октомври то е със 7% повече от предходния месец за тази година. 
В момента се предлага работа предимно в ИТ-сектора, след това има търсене на счетоводители, на специалисти в сферата 
на човешките ресурси, както и в административните и обслужващи дейности. 
По-малко, но само заради зимния сезон, се търсят и специалисти в сферата на строителството и производството. 
Не се наблюдава драстичен спад в предлагането на работа през последните два месеца заради увеличения ръст на 
заболеваемост с Ковид-19 и изискването за зелен сертификат, каза още Християн Петков. Като цяло той определи пазара 
на труда като „здравословен“, но посочи, че в различните сектори картината е специфична. 
 
√ Командировъчните на международните шофьори - 50 евро дневно при индивидуален курс 
Командировъчните на международните шофьори се увеличават от 27 на 50 евро на ден, когато курсът се изпълнява от 
един шофьор - това предвижда проект за промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. 
Бизнесът, синдикатите и правителството ще обсъждат документа тази седмица, след което той ще бъде гласуван от 
правителството. Според проекта, когато курсът се изпълнява от екип от двама шофьори, увеличението на 
командировъчните пари е от 21 на 45 евро. 
Размерът на командировъчните пари, които получава персоналът на "Сухоземни транспортни средства", са определени 
още през далечната 2007 година и от тогава не са актуализирани, се посочва в доклада към проекта от Министерството на 
транспорта. 
За сравнение в съседна Румъния, по информация на браншови организации в автомобилния транспорт, установеният 
минимум на дневната ставка на разходите за командировъчни възлиза на 35 евро, като размерът може да бъде увеличен 
два пъти и половина и да достигне до 87,5 евро, пише още в документа. 
Очаква се увеличението на командировъчните да намали негативното влияние на инфлационните процеси от 2007 година 
насам. Посочва се, че недостигът на професионални водачи е проблем и в европейски план и държави като Англия и 
Испания предлагат по-изгодни икономически условия за упражняване на професията. 
В тази връзка приемането на направеното предложение за промени е наложително с оглед преустановяване на трудовата 
миграция. В усложнената обстановка, породена от разпространението на Covid-19, е още по-наложително да бъдат 
подпомогнати професионалните водачи, така че да бъде обезпечено извършването на транспортните услуги и 
недопускането на срив в снабдителните вериги на стоки, пише още в доклада. 
 
√ 22 български фирми в класацията на "Кофас" за 500-те топ компании в Централна и Източна Европа  
Един от световните лидери в кредитното застраховане - "Кофас" (Coface) представи последната си годишна класация за 
най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) - ЦИЕ топ 500 (CEE Top 500). 
Класацията ЦИЕ Топ 500 дава поглед върху бъдещето и обобщава икономическата активност на региона за предходната 
година. Освен това то показва състоянието на 500-те най-големи компании в ЦИЕ и техния оборот. 
Новата годишна класация отразява трудностите, породени от коронавирусната пандемия, като показва и как компаниите 
се приспособиха към тази нова ситуация. 
През 2020 г. компаниите от ЦИЕ се приспособиха добре към новата пандемична среда, въпреки че оборотът на 500-те топ 
компании спадна през 2020 г. с 3,3% до 667 млрд. евро. Въпреки че много от тях не биха се справили с последващи 
налагания на локдаун и ограничителни мерки без държавни субсидии, за други пандемията Covid-19 беше период на 
печалби и просперитет. 
В новата годишна класация попадат 22 компании от България, което е с 4 повече спрямо предишната класация. Това 
отрежда 7-а позиция на нашата държава сред всички проучвани 12 държави от Източна и Централна Европа. Начело е 
Полша със 161 компании в Топ 500, следвана от Чехия (със 77), Унгария (с 68) и Румъния (с 56 компании). Пред нас са още 
страни като Словакия (с 35) и Литва (с 26 компании в престижната класация). 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101554545
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Класация на "Кофас" на 500-те топ компании в ЦИЕ 

 
 
Според данните на "Кофас" оборотът на включените в класацията 22 български компании е достигнал през 2020 г. 20,748 
млрд. евро, а нетната печалба - 816 млн. евро. Броят на заетите лица в 22-те българи компании е 32 810, което обаче е 
едва 1,1% от работната сила в нашата държава и по този показател България заема последното място сред останалите 
страни от Централна и Източна Европа. 
България е една от само четирите държави в класацията на "Кофас", която е увеличила броя на компаниите, влизащи в 
ЦИЕ - Топ 500, като спрямо година по-рано техният брой се е увеличил с 4. По-голямо увеличение (със 7 до общо 15 
компании) е отчетено единствено в Сърбия, докато увеличението в Литва е съшо с 4 (до общо 26 компании), а Хърватия е 
добавила една компания към тази класация (до общо 14). 
"Кофас" прогнозира, че осредненият икономически растеж на страните от ЦИЕ ще достигне 5,4% през тази и 4,7% през 2022 
г., но предупреждава, че страни с много ниско ниво на ваксинация срещу Covid-19 като България, Румъния и някои други 
балкански държави могат да понесат нов пандемичен удар, който вече изглежда е факт поради нарастващия напоследък 
брой на новите случаи на коронавирус. 
 

Топ 10 на българските компании в класацията на "Кофас" 

 



7 

 

 
√ Средна цена на тока в Европа за днес от 190 евро за мегаватчас, в България - над 200 евро  
Средната цена на тока за четвъртък на европейските енергийни борси достигна 190,06 евро за мегаватчас, докато в 
България цената на електроенергията се повиши с 4,7% до 201,74 евро за MWh, като само в още 4 държави цената 
надхвърли 200 евро. Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в четвъртък (11 ноември) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в Сърбия 
(203,74 евро за MWh), следвана от Румъния (202,02 евро), Унгария (202,02 евро) и Гърция (201,74 евро). 
Най-ниски за днес са отново цените на тока в Полша (124,04 евро за MWh), следвана от Нидерландия (182,38 евро), 
Испания и Португалия (по 183,21 евро за мегаватчас). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 11 ноември) се повиши с 4,7% до 201,74 евро, или 394,57 лева за 
мегаватчас, поскъпвайки обратно към 400 лева за пръв път от 1-ви ноември, показват данните на Българската независима 
енергийна борса (БНЕБ). Рекордният ценови връх на тока в нашата страна от 481,81 лева беше достигнат през миналия 
месец (19 октомври). 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока пък достигна в сряда (10 
ноември) 427,46 лева за MWh, като най-големият обем изтъргуван ток беше дори при цена от 490 лева, но имаше и 
относително големи по обем сделки на цени между 569 и 588 лева. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 90,88 евро (177,75 лева) за мегаватчас, а от 
началото на ноември тя е 184,42 евро (360,69 лева), показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

 
 
√ Шарл Мишел: ЕК ще обсъди "материална инфраструктура" по външните граници 
Моравиецки обвини Беларус в "държавен тероризъм" 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви по време на вчерашното си посещение във Варшава, че 
Европейската комисия ще обсъди идните дни възможността за финансиране на "материална инфраструктура" по външните 
граници. Това би бил първият случай, в който Европейският съюз обмисля финансиране на стена по външните си граници 
заради продължаващата мигрантска криза на границите на Полша и Литва с Беларус.  
Посланиците от Европейския съюз са съгласни, че мигранитте по външните граници от страна на Беларус представляват 
"хибридна атака", което е правно основание за нови санкции срещу Минск. 
По време на посещението си в знак на подкрепа за Варшава, Шарл Мишел заяви, че Полша е изправена пред "сериозна 
криза" и "брутална атака" и заслужава да получи солидарност от останалите страни членки: 
"Изправени сме пред брутална, хибридна атака срещу нашите европейски граници. Беларус превръща в оръжие 
бедстващите мигранти по циничен и шокиращ начин. Отворихме дебат за европейско финансиране на граничната 
инфраструктура и той трябва да бъде уреден бързо, зашото полските и балтийските граници са европейски граници, един 
за всички, всички за един". 
След този призив на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел Европейската комисия излезе със становище, че 
европейско финансиране може да бъде използвано за гранична инфраструктура, но не трябва да се използва за вдигане 
на ограждения или бодлива тел.  
Полша и Литва регистрират рекорден брой опити за нелегално преминаване на мигранти от Беларус на тяхна територия. 
Заради мигрантската криза те обявиха извънредно положение и обвиняват президентът на Беларус Александър 
Лукашенко, че е отворил нов миграционен маршрут към Европа, за да създаде нестабилност в отговор на санкциите, 
наложени от блока на авторитарното му правителство. 
"Вицепрезидентът на Европейската комисия Маргаритис Схинас скоро ще посети страните, от които идват мигрантите и 
страните, през които преминават, за да заяви много ясно и твърдо, „е сме готови да използваме наличните ни инструменти, 
ако не се преустановят дейстията, които позволяват да съществува тази мигрантска система, която застрашава семейства, 
живота на жени и мъже, чиято беда се експлоатира." 
Премиерът на Полша Матеуш Моравиецки обвини Беларус в "държавен тероризъм": 
"Това, пред което сме изправени, трябва да сме пределно ясни, е осезаем държавен тероризъм". 
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"Говорим за налагане на допълнителни санкции, например на беларуски авиолинии, но не само това. Нашата решителност 
да наложим икономически санкции се засилва. Ще говорим за тях на срещата на Европейския съвет", заяви полският 
премиер и добави, че президентът на Беларус Александър Лукашенко води "тихо отмъщение" заради подкрепата на 
Полша за беларуската опозиция. 
Междувременно, Ингрида Шимоните - премиерът на Литва, посети централата на гранична охрана, където заяви, че 
създалата се ситуация е в отговор на европейските санции, наложени на Минск: 
"Поведението най-силно се повлиява от санкции, които болят. А много санкции, причиняващи болка, вече са наложени и 
това, което се случва сега е реакция на тях. Въпреки че обикновено режимите казват, че санкциите не им вредят и не 
променят нищо, от пропагандата им се чува, че това е натиск те да бъдат премахнати". 
 
√ Европейската комисия ще инвестира още 1,98 милиарда евро в цифровия преход  
Европейската комисия обяви в сряда, че ще инвестира още 1,98 милиарда евро от програмата си "Цифрова Европа" за 
допълнително подобряване на процеса на цифровия преход в  Европейския съюз. 
Планът на комисията ще се съсредоточи най-вече върху въпросите на "изкуствения интелект (ИИ), облачните пространства 
и пространствата за данни, квантовата комуникационна инфраструктура, напреднали цифрови умения и широко 
използване на цифрови технологии в икономиката и обществото, както и в областта на киберсигурността и развитие на 
мрежата на Европейски центрове за цифрови иновации (европейските дигитални хъбове)". 
"С програмата "Цифрова Европа" ние изграждаме сигурни и устойчиви цифрови инфраструктури. Целта е всеки в Европа – 
граждани, предприятия и администрации – да се възползват от готови за пазара технологични решения, коментира 
еврокомисарят Маргрете Вестагер, която е и изпълнителен вицепрезидент на "Европейската готовност за дигиталната ера".  
 
√ Рекордни над 50 000 нови Covid случая в Германия  
Германия съобщи за рекорден брой нови случаи на коронавирус - 50 196. На фона на поредното нарастване на 
положителните проби за Covid-19 и натиска върху болниците редица страни в Европа отново затягат мерките. 
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус вече е 4,894 милиона, а общият брой на смъртните случаи е нараснал 
за последното денонощие с 235 до 97 198, според данните на института "Роберт Кох". 
Институтът отчете и покачване на седемдневната заболеваемост от коронавирус - броят на заразените на 100 000 души 
през последната седмица се повиши към четвъртък до 249 от 232 в сряда. 
Пандемията се връща - обобщиха федералните власти в Берлин, а регионалните обявиха, че от понеделник се забранява 
на неваксинираните да посещават заведения на закрито, спортни зали и фризьорски салони. 
И други сред най-засегнатите германски провинции като Бавария предприемат подобни мерки. В 83-милионната страна 
общият брой на заразените е 4 900 000 , на починалите - над 97 000 души. 
Над 67% от германците са ваксинирани. 
Трите германски партии, които водят преговори за формиране на коалиционно правителство до началото на декември, се 
споразумяха да не удължават общонационалното извънредно положение, въпреки четвъртата коронавирусна вълна. 
Вместо това те представиха проект на закон в началото на седмицата, който ще измени съществуващото законодателство, 
за да позволи мерки като задължителното носене на предпазни маски и социалното дистанциране на обществени места 
да продължат да се прилагат до следващия март. 
Проектозаконът трябва да бъде представен в Бундестага (долната камара на парламента) в четвъртък и гласуван на 
специална сесия седмица по-късно. 
В Австрия предложението на здравния министър за регионални ограничения за неимунизираните беше отхвърлено от 
ръководителите на провинциите Горна Австрия и Залцбург. 
Нова вълна на пандемията има и във Франция, където броят на заразените нараства от средата на октомври.  
Нова вълна на пандемията има и във Франция, където броят на заразените нараства от средата на октомври.  
Италия планира да предложи от декември бустерна доза на хората от 40 до 60 години. 
В Израел съветът, който консултира правителството в пандемията, подкрепи ваксинацията с препарата на Пфайзер за деца 
между 5 и 11 години. 
 
√ Русия увеличи количествата газ, доставяни в Европа през Полша и Украйна  
Русия е увеличила дебита при подаването на природен газ към Европа през Полша, Беларус и Украйна, което според 
наблюдатели ще доведе до намаляване на цените на синьото гориво. В подкрепа на тези очаквания дойде съобщение, 
предадено от Ройтерс, че цената на газа в Нидерландия е спаднала вчера с почти 9 процента. 
Газовите доставки и цената на синьото гориво се отразяват и на поскъпването на електроенергията в Европа тази есен.  
Ниският газов пренос към Европа миналата седмица доведе до повишаване на цените на енергията за индустрията и 
потребителите. Но след заповед на руския президент Владимир Путин да се увеличат доставките за Европа, резервоарите 
в европейските страни започнаха да се пълнят, пише Ройтерс. Това е свалило цените в региона, въпреки че, за да има 
значителен спад, Москва ще трябва да направи повече, пишат анализатори. 
На полската граница газовият дебит е на най-високото си ниво за последните няколко седмици, но въпреки това остава 
значително под количествата от септември. 
Ройтерс цитира данни, според които нивата в хранилищата за газ са на 75 процента от капацитета, в сравнение с 93 на сто 
преди година. Очаква се обаче Русия да увеличи износа си на газ към Европа, след като е завършено запълването на 
вътрешните хранилища. 
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Въпреки това не е изключен недостиг на газ в Европа през зимата. За Москва би било най-добре да изнася газ през вече 
завършения газопровод "Северен поток 2", с което ще избегне високите транзитни такси през Украйна. "Северен поток 2" 
обаче все още изчаква регулаторно одобрение от Германия и Европейския съюз, което се очаква да се проточи поне до 
началото на следващата година. 
 
√ Ускоряване на октомврийската инфлация в САЩ до 31-годишен връх от 6,2%  
Потребителската инфлация в САЩ се повишиха през октомври до 31-годишен връх, като се очаква тя продължава да 
нараства и през следващите месеци на тази и в началото на 2022 г. на фона на растящите енергийни цени, проблемите във 
веригите на доставки и силното търсене от страна на потребителите. 
Това би поставило под съмнение тезата на Федералния резерв, че високата инфлация е само преходна. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ се повиши през октомври с 0,9% спрямо септември, когато нарасна с 0,4%, 
показват данни на Департамента по труда, публикувани в сряда. 
Спрямо година по-рано (октомври 2020 г.) американската потребителска инфлация се ускори до цели 6,2% от 5,4% през 
септември, достигайки най-високо ниво от ноември 1990 г. насам. 
Цените на храните нараснаха през октомври с 0,9% на месечна и с 5,3% на годишна база, докато енергийните цени скочиха 
с 4,8% в рамките на месец и с цели 30% спрямо година по-рано. 
Основната инфлация (изключвайки цените на храните и на енергията) пък нарасна на месечна база с 0,6% и се повиши на 
годишна база с 4,6% след повишение с 4,0% през септември, като това е най-солидното повишение на основната инфлация 
от август 1991 г. 
 

Графика на ежемесечната инфлация в САЩ (спрямо година по-рано) 

 
 
Въпреки че миналата седмица Федералният резерв повтори тезата си, че настоящата висока инфлация се очаква да бъде 
само временна, повечето икономисти са скептични, отбелязвайки също така, че натиск върху цените оказва и силното 
повишаване на заплатите, тъй като компаниите в САЩ се борят за наемането на нов персонал на фона на недостига на 
работна сила. 
Според редица икономисти и анализатори нарушенията в доставките и възстановяването на сферата на услугите с оглед 
намаляващия брой заразени от Covid-19 в САЩ, представляват значителен повод за загриженост, че по-високата от 
очакваната инфлация може да се запази по-дълго, отколкото смятат членовете на Фед. 
Те очакват стоковата инфлация (растящите цени на стоките) да се прехвърли през следващата година и към сектора на 
услугите, като все още има и ясни индикации, че недостигът при доставките ще продължава да подхранва инфлацията в 
близко бъдеще. 
В същото време възстановяващата се световна икономика води до повишаване на цените на петрола, като фючърсите на 
петрола Брент нараснаха с над 60% от началото на годината досега. Това е друг важен източни, подхранващ растящата 
инфлация в САЩ и по света. 
 
√ Байдън: Моят основен приоритет е обръщане на растящата инфлационна тенденция  
В светлината на последния доклад за индекса на потребителските цени на САЩ, който показва, че годишната инфлация 
през октомври е скочила с 6,2% (най-висока инфлация от ноември 1990 г.), президентът Джо Байдън подчерта в сряда, че 
обръщането на тенденцията на високата инфлация е неговият "основен приоритет". 
"Най-големият дял в увеличението на цените в представените днес данни се дължи на нарастващите разходи за енергия“, 
посочи той. Байдън уточни, че е "насочил" Националния икономически съвет на Белия дом "да преследва мерки в опит за 
по-нататъшно намаляване на инфлацията в енергийния сектор" и че е "помолил Федералната търговска комисия да 
отвърне на всяка манипулация на пазара или на повишаване на цените, когато тя касае енергията". 
Нивата на инфлация в други области "отразяват продължаващата борба за възстановяване на гладкото функциониране на 
икономиката при нейното рестартиране след коронавирусната криза", добави американският президент. 
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Той потвърди своя "ангажимент към независимостта на Федералния резерв да наблюдава инфлацията и предприема 
стъпки, необходими за борба с нея" и отново призова Конгреса на САЩ да приеме неговия план за икономическо 
стимулиране и развитие на инфраструктурата (Build Back Better plan). 
Междувременно сенаторът от Демократическата партия Джо Манчин предупреди, че ситуацията с бързо нарастващите 
потребителски цени в Съединените щати не е преходна и дори се влошава. 
"Според всички сметки, заплахата от рекордна инфлация за американския народ "не е преходна“ и вместо това се влошава. 
От хранителните магазини до бензиностанциите американците знаят, че инфлационният данък е реален и Белият дом вече 
не може да пренебрегва икономическата болка, която американците изпитват всеки ден", подчерта Манчин в публикация 
в "Туитър". 
 
√ Китай и САЩ с изненадваща заявка за сътрудничество за климата  
На срещата в Глазгоу Китай и Съединените щати изненадващо иззлязоха със съвместна декларация с обещания за 
сътрудничество и действия в борбата с климатичните промени. 
В съвместната китайско-американска декларация се казва, че „двете страни ще потвърдят твърдия си ангажимент да 
работят заедно за постигане на целта глобалното затопляне да не наддхвърля 1,5 градуса, определена в Парижкото 
споразумение. 
Учените твърдят, че ограничаването на глобалното затопляне под 1,5 градуса ще помогне на човечеството да избегне най-
сериозната климатична криза. Ръководителят на китайската делегация в Глазгоу заяви пред журналисти, че между Китай 
и Съединенита щати има повече разбирателство, отколкото разногласие по въпроса за климатичните промени. Това бе 
потвърдено и от специалния американски пратеник за климата Джон Кери.  
Договорени са били редица стъпки по различни въпроси, включително емисиите на метан, прехода към чиста енергия и 
декарбонизацията. Китай обаче отказа да се присъедини към постигнатото миналата седмица споразумение за 
ограничаване на емисиите на метан, което бе подписано от близо 100 държави. Вместо това Китай обяви, че ще разработи 
национален план за справяне с емисиите от метан. Изпълнителният директор на Greenpeace International Дженифър 
Морган привества декларацията на Китай и Съединените щати, но предупреди, че двете страни трява да покажат далеч 
по-голяма ангажираност за постигане на целите. 
 
√ Сингапур - страната на глобите, в която няма протести и брожения срещу мерките  
Интервю на Веселина Миланова с Мартин Кърнолски 
В Сингапур неваксинираните граждани ще заплащат лечението си от коронавирус, ако се разболеят. 
До момента на закрито в местата за хранене е било разрешено да сядат по двама души от семейство и то ваксинирани, а 
от вчера - до пет души от едно и също домакинство, живеещи на един адрес, могат да посещават тези заведения.  
„Сингапур е седмо ниво електронно правителство. От самото начало имаме приложение в телефоните, което се нарича 
„Следим се заедно“ и по блутут се отчита дори това дали аз, минавайки покрай вас, или вие покрай мен, сме минали 
покрай заразен човек. Впоследствие, когато се установи, че аз съм заразен, а вие сте минали покрай мен в 5 часа, и вас ще 
ви намерят, също ще ви проверят“, разказа пред БНР Мартин Кърнолски, който работи в страната като педагог. 
„Всеки, който дойде тук, той не попада в Азия, той попада в Сингапур. Тук системата е смесица между комунизъм и 
капитализъм. Социализъм по-скоро, не капитализъм. Всеки има жилище, всеки има работа, право на училище. Но нямате 
право на протести, нямате право на много неща. Хората са свикнали на това, че обществото е важно. Тук се слуша, има 
доверие на правителството и то много сериозно.“ 
Като пребиваващи в страната с работна виза получаваме маски и тестове, които са безплатни, поясни Кърнолски. 
„Много от сингапурците са ваксинирали децата си. Сега започва следващата кампания – да се снижи прагът на 
ваксинацията“, допълни той. По думите му „никой не роптае“. 
От миналия март до момента смъртността в Сингапур за целия период е малко над 500 души при общо около 227 хиляди 
заразени. Сингапур е с площ два пъти колкото София, а населението на страната е около 5 милиона. Няма здравно 
осигуряване, а всичко е на база застраховка, поясни сънародникът ни. 
„Държавата не е длъжна никому за нищо, което той си причинява, особено сам. Няма особени брожения по този 
въпрос. Това е страната на глобите. За всяко нарушение има глоба и тя се налага и няма измъкване.“ 
Повече по темата чуйте в звуковия файл. 
 
БНТ 
 
√ МС реши: Машините за изборите да бъдат преместени в складове държавна собственост  
Машините за гласуване за всички видове избори да бъдат преместени в складове, които са държавна собственост. Това 
реши кабинетът на вчерашното си заседание. Помещенията трябва да отговарят на всички изисквания, определени от ЦИК. 
До осигуряването на тези помещения ще се използват наетите от Централната избирателна комисия частни складове. 
Външната охрана на машините ще бъде поверена на МВР, а контролът върху съхранението им на ЦИК. 
В началото на заседанието служебният премиер Стефан Янев призова българските граждани да бъдат активни и да 
упражнят правото си на глас в неделя, защото изборите, по думите му, са в основата на демократичния процес. 
 
√ Прокуратурата проведе среща с представители на ОССЕ във връзка с предстоящите избори  
Прокуратурата проведе работна среща с представители на ОССЕ във връзка с предстоящите в неделя избори за президент 
и вицепрезидент и за Народно събрание. 

https://bnr.bg/post/101554999/singapur
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На срещата бяха обсъдени мерките, които Прокуратурата на Република България е предприела, за спазването на закона 
при провеждането на изборите и ангажираността й за активно взаимодействие между институциите с цел гарантиране 
провеждането на честен и прозрачен вот. 
В хода на разговорите представителите на ОССЕ бяха информирани, че е създадено Национално междуведомствено звено, 
в което влизат Прокуратурата на Република България и Държавна агенция „Национална сигурност“. 
Те бяха запознати и с броя на образуваните досъдебни производства и преписки, свързани с нарушения на политическите 
права на гражданите, както и с броя внесени искания до ЦИК за снемане на имунитета на един кандидат за президент и 
на двама кандидати за народни представители за извършени от тях престъпления от общ характер. 
В разговорите участваха заместник-главният прокурор Даниела Машева, говорителят на главния прокурор Сийка Милева, 
прокурор Ваня Стефанова, завеждащ отдел във Върховна касационна прокуратура, прокурор Клементина Паличева, 
Марсел Надж - заместник-ръководител на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Енира 
Броницкая - правен анализатор и Илина Дякова - асистент на правния анализатор. 
 
√ "Булгаргаз" прогнозира цената на природния газ през януари 2022 г. да се задържи  
Цената на природния газ у нас ще се задържи - на 93,13 лв., прогнозират от "Булгаргаз" ЕАД. 
"В изпълнение на изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че 
прогнозната цена на природния газ за януари 2022 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 
г. за регулиране на цените на природния газ, е 93,13 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 47.62 
EUR/MWh, изчислена по фиксинга на Българската народна банка". 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за януари 2022 г. ще бъде депозирано за 
утвърждаване от КЕВР на 01.01.2022 г., отчитайки ценообразуващите компоненти към 31.12.2021 г. 
 
Класа 
 
√ Марк Рюте: Ветото на България ме дразни, целият ЕС работи със София зад кулисите за решение на спора  
Проблемът с България е двустранен и не трябва да е пречка за Северна Македония да започне преговори за 
присъединяване към ЕС, заяви в сряда в Скопие нидерландският премиер Марк Рюте и добави, че зад кулисите много 
лидери на ЕС водят дискусии с България, за да осигурят решение на спора, предава скопското електронно издание СДК.мк. 
Рюте имаше кратка среща с журналисти в холандската резиденция преди вечеря с президента Стево Пендаровски и след 
среща с премиера Зоран Заев по време на днешното посещение в Скопие, с което приключи мини обиколката на региона, 
която включваше още Албания и Гърция. 
Той припомни, че страната му най-дълго се противопоставя на разширяването на ЕС, но Северна Македония и Албания са 
постигнали голям напредък през последните две години и са готови да започнат преговори за присъединяване. 
„Тук съм, защото Нидерландия беше страната, която дълго време се противопоставяше на разширяването на ЕС, но през 
последните две години беше постигнат толкова голям напредък и аз съм щастлив да кажа, че ЕС реши да започне 
преговори. За съжаление имаме проблем с България, който трябва да бъде решен“, каза Рюте. 
На въпрос дали преговорите могат да започнат до края на годината, той каза, че се надява на най-доброто след изборите 
следващата седмица в България. 
„Аз съм предпазлив оптимист. Надявам се след изборите в България следващата седмица и факта, че моите колеги от ЕС 
са съгласни, че двустранният въпрос между България и Северна Македония не трябва да бъде пречка за започване на 
преговори със Северна Македония и Албания. Това е колективно мнение в ЕС. Разбира се, въпросът с България много ме 
дразни, защото това забавя началото на междуправителствените конференции. Преди всичко този въпрос е двустранен и 
не трябва да спира преговорите за присъединяване. Това е не само моето мнение, но и на всички останали членки на ЕС. 
Може да не се вижда, но имаме много дискусии с България и аз, както и моите колеги от ЕС, за да сме сигурни, че въпросът 
е разрешен. Не е добре преговорите да не започнат след толкова дълго чакане. Зад кулисите много членки на ЕС се опитват 
да обсъждат с България и се надявам на най-доброто след изборите в България“, каза нидерландският премиер и добави, 
че Северна Македония не трябва да губи доверие в ЕС. 
Запитан как, ако беше македонски гражданин, би реагирал на факта, че българската блокада пречи на началото на 
преговорите за присъединяване с ЕС, Рюте каза, че ако беше македонец, щеше да бъде много раздразнен. 
„Бих казал, хей, момчета, вие от ЕС, не е наша работа да решаваме този проблем, но ЕС трябва да го реши“, каза Рюте. 
Запитан дали посещението му има нещо общо с утрешния вот на доверие на правителството, той каза, че това е 
съвпадение. 
„Това е съвпадение. Посещението беше планирано преди месец и не можахме да предвидим каква ще бъде политическата 
ситуация в момента. Не искам да се меся в националната политика“, каза Рюте и добави, че Нидерландия ще работи за 
европейската интеграция на Република Северна Македония с всяко правителство в страната. 
 
√ Maкрон с ултиматум: Спорът между България и РСМ да бъде решен до 14 декември 
До тази дата двете балкански държави трябва да постигнат споразумение, което ще доведе до преодоляване на ветото на 
София за започване на преговори за македонското, а оттам и за албанското членство в ЕС. 
Държавният глава на Франция Еманюел Макрон е изпратил поверително писмо до всички посланици на Париж в страните-
членки на Европейския съюз, в което е изразил намеренията си до края на годината да бъдат стартирани преговорите за 
присъединяване на Северна Македония и Албания към Общността, съобщава електронното издание Albanian Post, като се 
позовава на източници от Елисейския дворец. 
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Събеседниците на медията твърдят, че Макрон е определил две конкретни дати в писмото си. Първата е 14 декември – 
крайният срок за намиране на изход от патовата ситуация в спора между България и Северна Македония. До тази дата 
двете балкански държави трябва да постигнат споразумение, което ще доведе до преодоляване на ветото на София за 
започване на преговори за македонското, а оттам и за албанското членство в ЕС. 
Втората дата е 31 декември, когато началото на преговорите с Албания и Северна Македония трябва да бъде факт. 
Отбелязва се, че на 14 декември ще се проведе последната за годината среща на върха на ЕС. Ако на нея бъде постигнато 
споразумение за двете балкански страни, то Общността ще може да даде зелена светлина на процеса. 
Очаква се през последния оставащ месец, до 14 декември, френските посланици в страните от ЕС да проведат интензивна 
серия от ежедневни срещи, за да се опитат да изпълнят разпореденото от Макрон. 
Смята се, че основната причина за този тласък от Елисейския двор е свързан с поемането от страна на Франция на 
председателството на ЕС на 1 януари 2022 г. Париж не иска нерешен проблем на старта си, коментира изданието. 
Според редакцията Макрон е получил одобрение за инициативата си от водещите гласове в ЕС – дори този на напускащата 
канцлерския пост в Германия Ангела Меркел. 
В същия дух е и изказване на Марк Рюте. "Проблемът с България е двустранен и не трябва да е пречка за Северна 
Македония да започне преговори за присъединяване към ЕС",заяви в сряда в Скопие нидерландският премиер и добави, 
че зад кулисите много лидери на ЕС водят дискусии с България, за да осигурят решение на спора до края на тази година. 
 
√ Макрон: Ядрена енергия за енергийната независимост на Франция в зеленото бъдеще  
Франция ще започне да строи нови ядрени реактори след десетилетна пауза, обяви президентът Еманюел Макрон, 
позовавайки се както на нуждите за енергийна сигурност, така и на обещанието да постигне неутралност на въглеродните 
емисии до средата на века. 
„За да гарантираме енергийната независимост на Франция, да гарантираме електроснабдяването на страната ни и да 
постигнем нашите цели – най-вече въглероден неутралност през 2050 г. – за първи път от десетилетия ще възродим 
изграждането на ядрени реактори в нашата страна и ще продължим да развиваме възобновяема енергия", каза Макрон в 
телевизионно обръщение към нацията. 
Френският президент направи съобщението, след като присъства миналата седмица на срещата на върха на ООН за 
климата COP26 в Глазгоу, където активисти призоваха за радикални промени в производството на енергия, за да се 
предотврати прогнозираното повишаване на глобалните температури. 
Около 75% от електроенергията във Франция идва от ядрена енергия и в началото на своето президентство Макрон обеща 
да намали това до 50% до 2035 г., също в името на опазването на околната среда. Покачващите се цени на петрола и 
природния газ, както и смесеното представяне на вятъра и слънчевата енергия изглежда са променили мнението му. 
Изявлението на Макрон за реакторите беше част от по-широка реч, посветена на пандемията Covid-19, социалните 
политики и предстоящото френско председателство на ЕС. 
 
√ ЕС трябва да застане зад Полша  
Полша е атакувана. В това няма съмнение. Ясно е и кой е нападателят: Александър Лукашенко. Беларуският диктатор кара 
мигранти от Близкия изток до полската границата. Той ги използва като оръжие в хибридна война, която започна срещу 
Полша и по този начин - срещу Европа. 
А какво прави ЕС? 
Той предлага на Полша служители от граничната агенция Frontex, като казва, че европейският орган за убежище може да 
осигури персонал. Това са безобидни, безсмислени жестове, нищо повече.  
А на фона на ситуацията по източните граници на Европа дванадесет държави членки на ЕС наскоро поискаха от 
Европейската комисия да предостави финансиране за издигането на „физически бариери“. Председателят на ЕК Урсула 
фон дер Лайен отхвърли това искане. ЕС няма да даде пари за "стени и бодлива тел". Точка. 
Чак да си потъркаме очите невярващо. От всички хора точно Фон дер Лайен казва това! Когато турският автократ Реджеп 
Тайип Ердоган докара мигранти до гръцката граница през пролетта на 2020 г., за да окаже натиск върху ЕС, Фон дер Лайен 
веднага замина за Гърция. „Вие сте щитът на Европа!”, извика тя към гръцките граничари, които отблъснаха мигрантите 
със зашеметяващи гранати, палки и бодлива тел. 
Най-после ЕС изглеждаше готов да заеме решителна позиция срещу автократите и диктаторите. „ЕС трябва да се научи да 
говори езика на властта”, обяви Фон дер Лайен, когато встъпи в длъжност през декември 2019 г. Програмно изречение, но 
и обещание. Съюзът няма да позволи да бъде изнудван. Но защо онова, което важеше за Гърция, не важи за Полша? 
Атаката на Лукашенко е далеч по-безмилостна, по-цинична и по-решителна от тази на Ердоган. Може би защото полското 
правителство е в тежък спор и противоречие с ЕС по въпросите на върховенството на закона? Тази възможност не може да 
бъде отхвърлена с лека ръка. 
Да, полското правителство е противоречиво. Да, то потъпква ценностите на ЕС. Но да не искаш да му помогнеш в този час 
е нечестно, погрешно и фатално. Ако сега не застанем до Полша - а в този случай това означава и чрез финансовия принос 
на ЕС за изграждането на гранична ограда - тогава това правителство с право ще може да каже: Вижте, ние защитаваме 
Европа, а Европа ни изоставя. 
Не, именно защото това правителство следва антиевропейски курс, сега Европа трябва да покаже солидарност с Полша. 
Това е най-добрият начин да задържим тази държава в ЕС. Това е и най-добрият начин да се сложи край на диктатори като 
Лукашенко и неговия ментор в Москва. 
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Предизвиканата от Лукашенко криза е част от всеобхватна хибридна война, която се води на много места по източната 
граница на Европа: понякога с доставките на газ, понякога с придвижването на войски към Украйна, понякога с хакерските 
атаки, а сега - с мигрантите. 
Полша има право да се защитава в тази хибридна война и ЕС е длъжен да застане до нея, защото Полша защитава и ЕС. 
Толкова е просто. 
 
√ Армията на САЩ отвори отново в Европа артилерийското командване, разпуснато през 1991 г. 
В понеделник американската армия официално възобнови своето 56-то артилерийско командване в Европа, разпуснато и 
изтеглено от Германия през 1991 г. след подписването на Договора за ядрени сили със среден обсег на действие (Договора 
INF), ратифициран от СССР и Съединените щати през 1988 г. 
Официалната церемония се състоя в американската военна база Клей Казерне в германския град Висбаден, където се 
намира щабът на командването на американската армия в Европа и Африка, се посочва в изявление на американската 
армия. 
Възстановеното 56-о артилерийско командване ще бъде ръководено от генерал-майор Стивън Дж. Маранян, който каза, 
че неговото повторно активиране „ще предостави на USAREUR-AF (Армията на САЩ в Европа и Африка) значителни 
способности в операции с множество домейни". 
„Това също така ще позволи синхронизиране на огъня от съвместни и многонационални системи и активи, както и 
използването на бъдещи атакуващи системи земя-земя с голям обсег в зоната на отговорност на американската армия в 
Европа и Африка", добави Маранян. 
Министерството на отбраната на САЩ обяви през август и септември създаването на две нови многодомейни оперативни 
групи, които ще имат в арсенала си артилерийски и ракетни системи. Освен това те ще бъдат оборудвани с по-модерни 
системи за атака, включително няколко, които в момента са в процес на разработка. 
Новото командване е единица, формирана около концепцията за война, разработена от Пентагона, наречена 
„Многодомейни операции". Основната цел на тази стратегия е да предостави на командирите възможности за откриване 
и атака по суша, море, въздух, космос и в сценарии за кибернетична и електронна война, според Army Times. 
56-то артилерийско командване на американската армия бе разпуснато и напълно изтеглено от Германия на 30 септември 
1991 г. Ракетите Пършинг II, управлявани от частта, бяха върнати в САЩ и унищожени. 
 
√ Wall Street Journal: Вътрешното разделение пречи на САЩ да поставят на място Китай и Русия  
Докато Съединените щати са се съсредоточили върху вътрешните си проблеми, Русия и Китай са активни на 
международната арена. Както пише The Wall Street Journal, объркана и отвлечена от граждански конфликти, Америка дава 
възможност на Москва и Пекин да се занимават с авантюри, тъй като разбират, че Вашингтон не е готов да отговори на 
глобалните предизвикателства. 
Вашингтон е зает през последните седмици с дребни проблеми и вътрешни разправии и точно по това време на световната 
сцена се развиват важни събития. Както съобщава The Wall Street Journal, Русия е съсредоточила хиляди войници с 
бронирана техника на границата с Украйна и отново използва енергийните доставки като средство за натиск върху тази 
страна, докато китайците продължават да сплашват Хонконг и Тайван. 
И въпреки че това не е знак, че вероятният конфликт е близо, това показва, че светът не стои на едно място, докато 
Съединените щати са се изолирали в себе си. 
Както продължава авторът на материала, Китай и Русия са опасни поне поради една обща причина: и двете страни са силни 
и и двете се чувстват несигурни. Експертът по Азия Евън Медейрос, който ръководи направлението за Китай в Съвета за 
национална сигурност на Обама, казва, че в Китай има вътрешна борба „за помиряване на противоречивите измерения 
на неговия нововъзникващ статут на сила. От една страна, той иска да се позиционира като световен лидер. От 
друга страна, това е авторитарна политическа система, която по своята същност е много ненадеждна." 
Медейрос отбелязва, че Китай е изправен пред сериозни икономически проблеми у дома и че навлиза в "труден период 
на смяна на ръководството", като същевременно нараства военната си мощ и провежда все по-настоятелна външна 
политика, което е потенциално опасна комбинация. 
Русия от своя страна се опитва да възстанови руската сфера на влияние по периметъра на страната, като използва два 
основни инструмента за това: силна армия и износ на енергийни ресурси. 
Тези тревожни тенденции обаче нямат нищо общо с официалния Вашингтон, където царят дълбоко разделение, объркване 
и колебания. Президентът Байдън казва, че ще покаже на света и особено на враговете на Америка как една сплотена 
американска държава може смело да продължи напред в демонстрирането на силата на демокрацията. Но картината, 
която се появява през последните седмици, едва ли е в съответствие с подобни твърдения. 
„Напротив, образът на раздвоена, объркана и погълната от граждански конфликти Америка дава на враговете си 
възможността да осъществят своите авантюри, тъй като те могат да изхождат от факта (вероятно неверен), че 
Вашингтон не е готов да отговори на глобалните предизвикателства. “, пише авторът на материала. 
По негово мнение, в статията си за списание Foreign Affairs експертът по Русия Фиона Хил, която е работила в Съвета за 
национална сигурност на Тръмп, ясно очертава предизвикателствата и от двете страни, пред които е изправено 
американското ръководство. И въпреки че тя говори за Русия, смисълът на думите й е много по-широк. 
„За да осуети руските опити да се намесва в делата на съседите, Байдън и неговият екип ще трябва да комбинират 
действията си спрямо тази страна с усилията за укрепване на американската демокрация, преодоляване на 
неравенството и расизма и изваждане на Съединените щати от периода на остри разногласия. 
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Поляризацията на американското общество се превърна в заплаха за националната сигурност и обезкуражава 
колективните действия, необходими за борба с бедствията и предотвратяване на външни заплахи. Неспособността 
на Съединените щати да разрешат вътрешните си конфликти, пречи на използването на американската мека сила 
или това, което Байдън нарича силата на нашия пример “, привежда думите на Хил The Wall Street Journal. 
 
√ Ердоган и проектът за ислямизиране на Европа 
Турската държава и президентът Ердоган услужливо помагат на съмнителни ислямистки групировки като  
"Мюсюлманско братство", за да прокарат политическите си интереси в Европа, пише професор Александър Гьорлах. 
В Германия се пишат все по-лоши неща за DITIB - представителството в страната на официалната религиозна служба в 
Турция. И в Австрия става все по-ясно, че турската държава и президентът Ердоган услужливо помагат на съмнителни 
ислямистки групировки, за да прокарат политическите си интереси в Европа. 
Новият доклад на австрийската организация, която се занимава с изследвания на политическия 
ислям ("Dokumentationsstelle Politischer Islam"), показва, че възникналото в Египет "Мюсюлманско братство" вече пуска 
корени и в Австрия. Тази радикална групировка, която вече действа активно в цяла Европа, използва демократична 
реторика, но всъщност преследва точно противоположните цели. В публичното пространство "братята" се държат много 
дружелюбно, но така само се опитват да се доберат до политическата сцена и да се представят като легитимни говорители 
на тези около 700 000 души, които изповядват исляма в Австрия. 
Влиянието на "братята" расте 
В действителност "Мюсюлманското братство" не се ползва с особена поддръжка сред въпросната религиозна общност в 
страната - повечето австрийски мюсюлмани не обръщат внимание на тези радикализирани хора. Тревожното обаче е 
друго: много джамии и организациите, които ги финансират, попадат под прякото влияние на "братята". Освен това 
радикалната групировка си служи с много ефектен пиар и така успява да се добере до обществени средства. Според 
авторите на доклада, пари пристигат и от чужбина. 
"Мюсюлманското братство" е забранено в редица ислямски страни, включително в Египет. Този факт е многозначителен, 
защото говори, че дори за такива консервативни общества като египетското, "братята" са прекалено радикални. При 
режима на Хосни Мубарак "Мюсюлманското братство" беше забранено, което след падането на диктатурата в 
краткосрочен план му донесе ръст в електоралните симпатии. Но демократичното интермецо в страната не продължи 
дълго - военните отново взеха властта и пак забраниха групировката. 
"Братята" и турският президент Ердоган заемат сходни идеологически позиции, поради което напоследък много от тях се 
заселват в Турция. Тъкмо заради подкрепата, която Турция оказва на радикалните ислямисти, отношенията между Кайро 
и Анкара са доста обтегнати. 
В плен на радикалните идеи 
Ердоган подкрепя "Мюсюлманското братство" в Европа, защото иска да увеличи влиянието си на континента. Нека да си 
припомним, че навремето в Турция самият Ердоган беше смятан за опасност за страната заради ислямистките си нагласи 
и дори влезе в затвора за няколко месеца. По-късно, в началото на първия си мандат като премиер, той само за кратко се 
престори на просветен и покаял се ислямист. Днес обаче не пропуска нито една възможност да се изяви като ислямски 
владетел на една набираща сили Турция. 
Когато"Света София", някогашната най-голяма християнска черква в света, беше превърната в джамия, под режисурата на 
Ердоган цялата церемония се превърна в празнична литургия за възраждането на исляма. 
Човек с подобен начин на мислене навярно проронва по някоя сълза за Виена, която османлиите не успяха да превземат 
нито през 1529-а, нито през 1683-а година. Това впечатление се затвърждава и от факта, че Ердоган подкрепя 
"Мюсюлманското братство" и други радикални ислямистки групировки, включително чрез средства от своята семейна 
фондация. В главите на "братята" също витаят разни покорителски фантазии. Според цитирания доклад на австрийската 
организация, документираща фактите за политическия ислям, "Мюсюлманското братство" смята, че неговата мисия ще 
приключи едва след окончателното ислямизиране на християнска Европа.  И понеже тази антиутопична цел не е директно 
достижима, на първо време поне мюсюлманите в Европа - всички мюсюлмани в Европа, трябва да бъдат запленени от 
идеите на радикалните "братя". 
Може ли "Мюсюлманското братство" да бъде забранено? 
Една от тези идеи е да бъда унищожена държавата Израел. И в това отношение крайните ислямисти и Ердоган са сродни 
души. Още на Световния икономически форум в Давос през 2009-а година Ердоган директно засегна израелския президент 
Шимон Перес, след което официална Анкара дамгоса Израел като "терористична държава". Ердоган се надува като 
ислямски властелин и по другите въпроси, свързани с Близкия изток. Добър пример е едно от съобщенията му в Туитър: 
"Ние възприемам всяко покушение срещу мюсюлманин като покушение срещу всички ни". 
Цитираният австрийски доклад сигурно ще предизвика тревоги във всички европейски страни, за които става дума в него. 
Сбито и делово той рисува една доста неприятна картина за процъфтяващото влияние на "Мюсюлманското 
братство" - влияние, чието разпространение не може да бъде спряно от никакви държавни граници. 
Остава да се види дали докладът ще доведе до конкретни политически последствия. Например: до забраната на 
"Мюсюлманското братство". 
Авторът на статията проф. Александър Гьорлах е лингвист и теолог, член на Съвета по етика на международните 
отношения "Карнеги" и водещ изследовател в Института за религия и международни проучвания към университета 
в Кеймбридж. Преподавал е в Тайван и Хонконг. 
 
 

https://www.dw.com/bg/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/a-56044911
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Мениджър 
 
√ Стефан Янев призова българите да бъдат активни на изборите в неделя 
Изборите са в основата на демократичния процес. Трябва да бъдем активни, отговорни и съзнателни, когато участваме в 
него. Това заяви служебният премиер Стефан Янев в началото на вчерашното заседание на Министерския съвет и призова 
българите да бъдат активни и да упражнят правото си на глас.  
"Това е изключително важно, защото изборите са основата на демократичния процес и ни дават възможност да влияем 
върху процеса на вземане на решения по отношение на това кой и как да управлява и какви политики впоследствие да 
бъдат прилагани. Затова трябва да бъдем активни, отговорни и съзнателни, когато участваме в електоралния процес. 
Възползвайки се от правото си на избори, ние утвърждаваме нашата демокрация, гласуваме за демокрацията", заяви Янев. 
Той коментира и спекулациите около подготовката на изборите. "Подчертавам, че това наистина са само спекулации, чиято 
цел е да дискредитират изборите в предварителен порядък и да поставят под съмнение легитимността и автентичността 
на изборния резултат. Основната цел на тези внушения е да бъдат демотивирани българските граждани да излязат и да 
гласуват в изборния ден и това е изключително тревожно", подчерта премиерът. 
Янев увери, че са взети всички мерки, за да се гарантира свободата, прозрачността и чесността на вота. 
"Българските граждани ще могат да гласуват свободно, спокойно и без притеснение. Очакванията към политическите 
партии, особено в предизборна подготовка, са да генерират идеи, да бъдат ангажирани с подготовката и разработването 
на управленски политики, а не с активни мероприятия, които целят да дискредитират основни демократични процеси и 
процедури - това не е в полза на никого", посочи служебният премиер. 
Българската политика се нуждае от възраждане, от смислена промяна и почтени хора, които да работят за родината си. 
Затова призовавам българските граждани да излязат да гласуват. Надявам се това да доведе до стабилно правителство, 
което да извърши необходимите реформи и те да започнат с реформа в съдебната система, добави Стефан Янев.  
 
√ НАП осъди частен съдебен изпълнител за ощетяване на хазната  
НАП осъди частен съдебен изпълнител за ощетяване на хазната с над 700 000 лева, алармираха от Софийската дирекция 
на Приходната агенция. Заедно с лихвите, дължимата сума към хазната е над 1 милион лева. НАП е спечелила дело срещу 
него заради неправомерни действия, което е потвърдено на всички съдебни инстанции и вече не подлежи на обжалване.  
Частният изпълнител е образувал дело в полза на дружество от Ловеч с вземания от софийска компания. Той обаче не е 
присъединил НАП към списъка на кредиторите, а събраното вземане е предадено на частната компания и веднага 
изтеглено от банковата сметка.  
За случая са сезирани Министерството на правосъдието и Камарата на частните съдебни изпълнители. 
 
√ Приходите от нощувки през септември са нараснали с над една трета на годишна база  
Приходите от нощувки през септември 2021 г. се увеличават с 35,1 на сто в сравнение със септември 2020 г. и достигат 
119,1 млн. лв., като 70,1 млн. лв. са от чужди граждани, а 49 млн. лв. - от български граждани, съобщи Националният 
статистически институт. 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2021 г. е 27,4 на сто, като се увеличава с 0,1 процентен 
пункт в сравнение със септември 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 
34,6 на сто. 
През септември, по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 612 обекта с над 10 
легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 114,1 хил., а на 
леглата - 255,6 хиляди. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през 
периода, се увеличава с 0,9 на сто, а броят на леглата в тях - с 12,5 на сто. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2021 г., е 2 023,7 хил., или с 
13,2 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са направили 1 014,5 хил. 
нощувки, а българските - 1 009,2 хиляди. 
През септември 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са направени 80,6 на сто от общия брой нощувки на чужди граждани и 
42,7 на сто - на българи. 
Броят на пренощувалите в местата за настаняване през септември 2021 г. се увеличава с 4,5 на сто в сравнение със същия 
месец на 2020 г. и достига 620 000 хиляди. 
 
√ Обмислят национални индекси за цени на основните строителни материали 
Да се създаде работна група с представители на МРРБ, КСБ, Националния статистически институт, Агенцията по обществени 
поръчки и др., които да изработят национални индекси за цени на основните строителни материали и групи строително-
монтажни работи, както и строежи. Тези мерки бяха обсъдени на среща между зам.-министърът на регионалното развитие 
и благоустройството Валентин Граматиков и председателят на Камарата на строителите инж. Илиян Терзиев. Целта е по 
този начин да се отговори на повишаващата се инфлация, както и непрекъснато нарастващите цени на основните 
строителни материали и себестойността на строителната продукция.  
По думите на зам.-министърът на регионалното развитие Валентин Граматиков, в рамките на 30 дни могат да бъдат 
направени необходимите предложения, които да се одобрят от следващото Народно събрание, както и да се приеме 
специално Постановление на Министерския съвет. Според инж. Терзиев, това ще доведе до успокоение на бранша, който 
вече е в стрес как да изпълни договори, играни на търг при цени от 2019 г. Въвеждането на статистически индекси пък ще 
позволи по-добро планиране и прогнозируемост за бранша и държавата.   
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По време на срещата от Камарата на строителите представиха данни от НСИ, Евростат и други източници, според които от 
месец декември 2020 г. до месец ноември 2021 г. се наблюдава галопираща инфлация в цените на всички видове основни 
строителни материали, електроенергията и горивата, които се търгуват на борсите. 
Най-фрапиращо е покачването на цената при металните изделия - арматура, стоманени заготовки, ламарина, където 
годишният ръст на цените до края на септември т.г., е от 57 на сто до 75 на сто, а средногодишната инфлация е вече над 
42 на сто. Поскъпване с близо 64 на сто се наблюдава и при обработения дървен материал. 
При изделията от пластмаса с 31 на сто са поскъпнали тръбите и фитингите, които се ползват за водопровод и канализация. 
Кабелите, оборудването за отопление и гипсокартони са повишили цената си с около 20 на сто, а изолационните материали 
отчитат ръст от над 53 на сто. 
С близо 57 на сто е поскъпнал промишленият и природен газ, с над 33 на сто рафинираните нефтопродукти, а с близо 36 
на сто електрическата енергията. 
От Камарата прогнозират и ръст на цените на цимента и бетоновите изделия от догодина, заради по-висока цена на тока 
и природния газ, като при тях за сега повишението е от 11 на сто до 15 на сто. Подобна е ситуацията и при керамичните 
изделия.  
Според данните на Камарата на строителите, средногодишната инфлация в сектор "Строителство" към момента се 
очертава около 6-7 на сто. Същевременно националната ни статистика не поддържа специфични индекси на цените на 
строителните материали и себестойността на различните групи строежи и по този начин няма реална оценка на случващото 
се в сектора, коментират от Министерството.  
"С оглед увеличението на цените е необходима индексация на започналите договори със строителните фирми, особено по 
европрограмите, тъй като в противен случай съществува риск да се блокира изпълнението им. Това ще бъде обществен 
проблем, за който трябват решения", посочи зам.-министърът на регионалното развитие Валентин Граматиков.  
В края на срещата е решено да бъде съставена работна група с представители на МРРБ, КСБ, Националния статистически 
институт, Агенцията по обществени поръчки и др., които да изработят национални индекси за цени на основните 
строителни материали и групи строително-монтажни работи, както и строежи. Експертите ще трябва да предложат и 
единни формули за индексация на цените по сключени договори, които да отчитат инфлацията и дефлацията в цената на 
труда и механизацията. За целта ще се ползва опита на Германия, Великобритания, Дания и др. европейски страни, които 
имат подобна статистическа система, стъпвайки на възможностите, давани от българското законодателство. 
 
√ България задейства евромеханизма за гражданска защита заради ковид-вълната  
България е задействала европейския механизъм за гражданска защита заради усложняващата се ситуация с епидемията 
от ковид у нас, стана ясно от изявление на говорител на ЕК. Механизмът е бил активиран във вторник, като българските 
власти са поискали значителен брой кислородни апарати и маски, монитори за пациенти, легла за спешни отделения, 
съобщи говорителят на ЕК Балаж Уйвари. 
Европейската комисия вече работи по изпълнението на искането на България като може да се очаква ЕК да покрие 75-100 
процента от разноските за пренос на необходимото, заяви още говорителят. Работим усилено, очакваме резултат скоро, 
обобщи той. 
 
√ Шведският премиер подаде оставка  
Шведският премиер Стефан Льовен подаде оставка вчера - очаквано решение, което поставя началото на процеса по 
определяне на неговия приемник, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 
Предполага се, че той ще бъде наследен на поста от своята съпартийка, социалдемократката Магдалена Андершон. 
След седем години като премиер Льовен, който бе отслабен от политическата криза в Швеция в началото на лятото, каза 
през август, че ще се оттегли през ноември - по-малко от една година преди изборите през септември догодина. Магдалена 
Андершон бе избрана в началото на този месец за лидер на социалдемократите на негово място 
Въпреки че насърчава равенството между половете, Швеция все още никога не е имала жена министър-председател, 
отбелязва АФП. 
За да заеме премиерския пост, Андершон ще трябва да си осигури подкрепата на по-малкия партньор от управляващата 
коалиция - Зелените, както и на още две формации - Лявата партия и Партията на центъра. Тя ще трябва да балансира 
между интересите на тези политически сили, които понякога са в противоречие, за да не бъде блокиран пътят й към 
властта. 
 
√ Гърция обяви допълнителни субсидии за тока за битовите абонати  
Над двойно увеличение на субсидиите за сметките за ток на домакинствата обяви гръцкият министър на околната среда и 
енергетиката Костас Скрекас.  
Субсидията на сметките за електроенергия на всички битови потребители ще се увеличи от 18 на 39 евро месечно за 
първите 300 киловатчаса през месеците ноември и декември. За социално слабите увеличението е от 24 на 45 евро. С 
увеличението субсидирането на битовите сметки за ток ще достигне до 620 млн. евро, съобщи "Прото тема", цитирана от 
БТА. 
Освен това правителството отменя за два месеца таксите за използване на инфраструктурата за потребителите на 
природен газ. Намалението на сметките им ще бъде с между 20 и 40 евро месечно. 
Цената на електроенергията в Гърция се увеличи рязко през октомври и в момента достига до 209 евро на мегаватчас. 
"Посланието на правителството е, че ще продължим да подкрепяме обществото, за да не остане нито едно домакинство 
без защита от енергийната криза, която бушува в Европа", каза Скрекас. 
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√ Понижения на борсите в Европа преди публикуването на данните за инфалцията в САЩ  
Европейските борсови индекси записаха предимно понижения в ранната търговия в сряда, докато инвеститорите чакаха 
данните за инфлацията в САЩ, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,62 пункта, или 0,13%, до 482,09 пункта.  Немският показател DAX се 
понижи с 22,97 пункта, или 0,14%, до 16 017,5 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 14,79 пункта от стойността си, 
или 0,21%, достигайки ниво от 7 028,48 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 35,17 пункта, или 0,48%, до 7 309,21 пункта, следвайки 
поскъпването на акциите на британския търговец на дребно Marks & Spencer с 11,19%, след като компанията надмина 
очакванията за печалба за първото полугодие и повиши прогнозата си за цялата година. 
Цената на книжата на Siemens Energy се повиши с 2,56%, след като компанията предложи дивидент на акция от 0,10 евро 
на фона на силен ръст на свободния паричен поток. 
Акциите на Adidas поевтиняха с 5,87%, след като производителя на спортни стоки понижи прогнозата си за продажби през 
2021 г. на фона на проблеми с доставките и затруднения на пазара в Китай. 
„През последните няколко седмици станахме свидетели на силни корпоративни отчети, които подкрепяха ралито на 
борсите, но вече има опасения за представянето на фирмите в края на годината“, коментира Даниела Сабин Хаторн, 
пазарен анализатор от IG.. 
„Докато не видим решителни действия от централните банки за промяна на лихвите и демонстрация на сила за укротяване 
на инфлацията, фондовите пазари ще продължат силното си представяне“. 
Очакванията са печалбата на компаниите от STOXX 600 за третото тримесечие да нарасне с 60,7% до 104, 4 млрд. евро в 
сравнение със същия период на миналата година, показват данни на Refinitiv. Миналата седмица прогнозата бе за ръст от 
57,2%. 
Акциите на швейцарския производител на шоколад Barry Callebaut поскъпнаха с 2,22%, след като компанията повиши 
дивидента си на фона на възстановяването на ресторантьорския й бизнес. 
Индексът на петролните и газовите компании SXEP се повиши с 1,28%, следвайки поскъпването на петрола на фона на 
изненадващия спад на запасите в САЩ през мналата седмица. 
Акциите на компаниите за доставка на храна HelloFresh, Just Eat Takeaway.com и Delivery Hero се понижиха с 1,70%, 6,44% 
и 1,69%, след като американския им аналог DoorDash съобщи, че ще придобие финландската компания от сектора Wolt 
Enterprises OY в сделка на стойност около 7 млрд. евро. 
Загуби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения във вторник, след като инвеститорите решиха да приберат 
печалби от октомврийското рали преди публикуването на данните за инфлацията в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 112,24 пункта, или 0,31%, до 36 319,98 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 16,45 пункта, или 0,3% ,до 4 685,25 пункта, слагайки край на серията си от осем 
поредни сесии на ръст. Това бе най-дългата поредица от сесии в зеления сектор за широкия измерител от април 2019 г. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 95,81 пункта от стойността си, или 0,6%, завършвайки 
търговията при ниво от 15 886,54 пункта. И трите индекса достигнаха нови рекордни стойности през предходната сесия. 
Министерството на труда на САЩ съобщи във вторник, че индексът на производствените цени за крайно през октомври 
нараснал с 0,6% спрямо предходния месец и с 8,6% в сравнение с октомври 2020 г. – най-големият ръст на годишна база 
от 11 години. 
Инвеститорите чакат днес да бъдат публикувани данните за потребителските цени, като очакванията са и там да бъде 
отчетен ръст от 0,6% на месечна основа. 
Акциите на PayPal поевтиняха с цели 10,46%, след като отчета за тримесечието на компанията за дигитални плащания не 
отговори на очакванията за приходи. Фирмата също така представи по-слаби от очакваното прогнози за четвъртото 
тримесечие и за цялата година. 
Цената на книжата на Tesla се понижи с 11,99%, следвайки поредица от лоши новини за компанията. Акциите тръгнаха 
надолу, след като през уикенда Илон Мъск попита последователите си в Twitter дали да продаде 10% от дела си в 
компанията. Цели 58% от участвалите в анкетата отговориха с „да“. След това се появиха новини, че неговият брат Кимбъл 
Мъск е продал акции преди публикуването на анкетата в социалната мрежа. 
Акциите на General Electric поскъпнаха с 2,65%, след като индустриалния гигант заяви, че планира да се раздели на три 
отделни компании, фокусирани върху авиацията, здравеопазването и енергетиката. 
Въпреки загубата във вторник, напредъка на S&P 500 за 2021 г. продължава да е над 24%. Силното представяне на борсите 
се дължи на добрите корпоративни отчети за третото тримесечие, като до момента 460 компании от S&P 500 са 
представили финансовите си отчети. От тях 81% са надминали очакванията на анализаторите, сочат данни на FactSet. 
„С приключването на сезона на отчетите за третото тримесечие, икономическите данни и напредъкът при отварянето на 
икономиката ще придобият все по-голямо значение за инвеститорите“, отбеляза Джон Столцфус, главен инвестиционен 
стратег в Oppenheimer Asset Management. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в сряда на фона на данните за 
инфлацията в Китай. 
Потребителската инфлация в Китай за октомври е нараснала с 1,5% на годишна база, надминавайки минимално 
очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, които залагаха на ръст от 1,4%. Същевременно с това обаче 
Индексът на производствените цени (PPI) е нараснал с 13,5% спрямо октомври миналата година - най-бърз темп от 26 
години през октомври.  
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На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 14,54 пункта, или 0,41%, до 3 492,46 
пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 6,61 пункта от стойността си, или 0,25%, завършвайки 
сесията при ниво от 2 430,08 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна със 183,01 пункта, или 0,74%, до 24 996,14 
пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се пoнижи със 178,68 пункта, или 0,61%, до 29,106,78 пункта, 
следвайки поскъпването на акциите на Nissan със 7,5%, след като японският автомобилопроизводител повиши прогнозата 
си за печалба. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 32,29 пункта, или 1,09%, до 2 930,17 пункта. В Австралия индексът ASX 200 
се понижи с 10,3 пункта, или 0,14%, до 7 423,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира ръст от 3,60 пункта, или 0,52%, до 137,82 пункта. BGBX40 се повиши с 0,52 пункта, или 0,38%, до 137,82 пункта. 
BGTR30 напредна с 2,09 пункта, или 0,32%, до 662,47 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,10 пункта, или 0,06%, до 164,81 
пункта. 
 
√ Японският парламент одобри Фумио Кишида за премиер  
Фумио Кишида, чиято Либерално-демократическа партия спечели парламентарните избори в Япония на 31 октомври, бе 
одобрен днес от парламента за премиер, предаде Франс прес. 
В горната парламентарна камара Кишида получи подкрепата на 141 от общо 242 депутати. В 465-членната долна камара, 
която има решаващата дума, кандидатурата му бе одобрена с 297 гласа "за". 
По-късно днес новият японски премиер ще представи пред парламента състава на правителството, в което почти няма 
промени, с изключение на предложения за министър на външните работи Йошимаса Хаяши, информира БТА. 
Завършил Харвардския университет, Хаяши вече е заемал няколко министерски поста, включително на отбраната, на 
образованието и на селското стопанство. Той оглавява група в японския парламент за насърчаване на добрите отношения 
с Китай. Според някои анализатори новият японски външен министър е привърженик на умерения курс към Пекин. 
Смята се, че най-важният приоритет на новото японско правителство ще бъде приемането до края на годината на 
допълнителен бюджет в рамките на план за възстановяване от коронавирусната пандемия. Според местни медии този 
бюджет ще е в размер на около 30 трилиона йени (230 милиарда евро). 
 
√ Леко поскъпване на петрола след вчерашния рязък спад  
Цените на петрола се повиха в ранната търговия в четвъртък, след като предходната сесия паднаха значително, пише 
Ройтерс. 
Към 8:30 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,08 долара, или 0,10%, до 82,72 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,13 долара, или 0,16%, до 81,47 долара за барел 
В сряда Брентът поевтиня с 2,5%, а WTI - с 3,3%, след като инфлацията в САЩ се ускори до близо 31 годишен връх и доведе 
до поскъпване на долара. По-силните зелени пари правят деноминираните в щатски долари цени на петрола по-високи за 
страните, които купуват суров петрол с други валути. 
„Цените на суровия петрол опитват да стабилизират след вчерашният рязък ръст на инфлацията в САЩ, който увеличи 
натиска върху администрацията на Байдън да използва стратегическия петролен резерв“, коментира Едуард Моя от 
OANDA. 
„Енергийните търговци обаче знаят, че освобождаването на запаси ще доведе само до краткосрочен спад на цените и няма 
да донесе голямо облекчение на американските потребители“, добави той. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ нарасна с 6,2% на годишна база през октомври - най-високия годишен темп 
от ноември 1990 г. Очакванията бяха за ръст от 5,9%. За сравнение, през септември беше регистрирано повишение от 5,4%. 
На месечна база CPI през октомври е се  повиши с 0,9%.    
Междувременно Администрацията за енергийна информация съобщи, че американските запаси от суров петрол са 
нараснали с 1 млн. барела през седмицата до 5 ноември, докато очакванията на анализаторите бяха за ръст от 2,1 млн. 
барела. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Проблеми и решения при опазването на околната среда и водите - министър Асен Личев. 
- За парите в здравеопазването и състоянието на болниците - говори управителят на НЗОК проф. Петко Салчев. 
- НА ЖИВО: Има ли тестове за антитела в лабораториите в Благоевград? 
- НА ЖИВО: Каква е чистотата на въздуха в София и какви мерки предприемат от общината? 

 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Монитор - Тестовете хванаха 5 ученици с коронавирус 
в. Телеграф - Хвърлят 3000 машини срещу първия сняг 
в. Труд - 414 машини готови за подмяна на изборите 
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Кацаров поиска помощ от ЕС -лекари, апарати за дишане и легла за реанимация 
в. 24 часа - Русия пусна повече газ и цената падна, у нас очакват поне да не поскъпва 
в. 24 часа - 85 млн. лв. за млади фермери, малки стопанства и иновации до края на годината 
в. Монитор - Премиерът обеща изборите да са честни и призрачни 
в. Монитор - Бум на имотните сделки, над 170 хил. вписани за 9 месеца 
в. Труд - Барометър: ГЕРБ първи за парламента с 26.4% подкрепа 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Красимир Катев, финансист: Дано политическият "Титаник" вече завива в правилната посока. Очаквам 
коалиционен кабинет със силна опозиция 
в. Монитор - Чл. кор. Евдокия Пашева, зам.-председател на Българската академия на науките: Обществото трябва да 
признае учения за нужен на държавата експерт 
в. Телеграф - Шефът на асоциацията на автошколите Красимир Георгиев: Тройно по-строг курс за джигита от мелето 
в. Труд - Политологът доцент Стойчо Стойчев пред "Труд": Интелектуално Герджиков е класи над Радев 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Стоп на ръста на заплатите иде с многото неваксинирани: бъркат в джоба на всички 
в. 24 часа - Кой от тях да получи главната роля за следващите 5 години? 
в. Монитор - Клошарят - вечният заподозрян 
в. Телеграф - Дворцовият преврат, който ни остави бедни 
в. Труд - Независим ли е Янаки Стоилов 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 ноември 
София. 

- От 9.30 ч. Пленумът на ВСС ще проведе заседание. 
- От 09.30 ч. в Обрадовския манастир „Св. вмчк Мина" епископ Поликарп ще оглави Архиерейска света Литургия. 
- От 10.00 ч. в Гранд хотел „Милениум" ще се проведат обществени обсъждания на План за действие за опазване 

на популациите на Египетски лешояд. 
- От 11.00 ч. в района на кръстовището на улиците „Бъднина" и „Филип Аврамов" в кв. „Младост", ще се състои 

брифинг. 
- От 13.00 ч. в зала 101 „Антарктида" в МВнР ще се проведе брифинг във връзка с организацията на вота зад граница 

на 14 ноември. 
- От 14.00 ч. Централната избирателна комисия ще даде редовен брифинг. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 ч. заместник - министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на 
Управляващия орган на ОПРР Нина Стоименова ще посети Центъра за съвременно изкуство и библиотека. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър „Адриана Будевска" ще започне спектакълът „Лазарица". 
*** 
Габрово. 

- От 18.00 ч. в Музея на хумора ще бъде открита изложба с шаржове и автошаржове. 
*** 
Добрич. 

- От 16.00 ч. в Художествена галерия - Добрич ще се състои изложба вернисаж на Ивелина Христова. 
*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 ч. в РБ "Захарий Княжески" ще се състои Юбилейна вечер „40 години спътници Интеркосмос България 
1300". 

- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще бъде представена комедията „Пижама за шестима". 
*** 
Търговище. 

- От 9.00 ч. пред Центъра за административно обслужване на Общината ще се състои пробно гласуване с машини. 

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

