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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ТРЯБВА ДА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕАЛНОСТ 
ВЪВ ВСЯКА СТРАНА ЧЛЕНКА НА ЕС 
Групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет призовава за балансиран подход по 
отношение на Директивата за определяне на МРЗ 
Определянето на минималната работна заплата трябва да се ръководи от икономическата реалност във всяка страна 
членка на Европейския съюз, а не тя да бъде определяна от директива – без да бъдат отчетени икономическите фактори, 
които влияят върху икономиката и предприятията. При формирането на минималните заплати задължително трябва да се 
отчита и въздействието им върху заетостта, конкурентоспособността, производителността и макроикономическото 
търсене. Това заяви главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България д-р Милена Ангелова от името 
на работодателите в Европейския икономически и социален комитет по време на дискусията „Адекватни и справедливи 
минимални заплати – определяне на курса за силна социална Европа“. В събитието, което бе организирано от 
евродепутата Денис Радтке непосредствено преди гласуването на доклада на Европейския парламент в Комитета по 
заетост, ключов говорител беше комисарят по заетост Шмид и участваха над 100 представители на ЕК, евродепутати, както 
и представители на синдикални и бизнес организации на европейско ниво. 
„Всяка промяна на нивото на минималната работна заплата, без да са взети предвид националните характеристики 
и възможностите на икономиката, би могла да окаже отрицателно въздействие върху заетостта, особено на 
младите хора и нискоквалифицираните работници, както и да доведе до увеличаване на сивия сектор. Вместо да 
определя изисквания, директивата трябва да предоставя рамка, която да бъде приспособена към националното 
законодателство на всяка страна“, допълни д-р Ангелова. 
 

 
 
Всички бъдещи усилията на ЕК трябва да бъдат насочени към укрепване на колективното трудово договаряне, което би 
допринесло за по-справедливо заплащане, без да се поставят обвързващи изисквания за това, и като отчитат автономията 
на националните социални партньори по отношение на процесите на определяне на заплатите на база на релевантни 
критерии за всяка страна. 
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По време на дискусията д-р Ангелова заяви, че работодателите не подкрепят поставянето дори на препоръчителни 
референтни стойности, на основа на които държавите членки да оценяват адекватността на минималната заплата. 
Работните заплати, дори и минимални, представляват заплащане за изработено време и трябва да бъдат определяни на 
основа на икономическите показатели в съответната държава, регион или сектор, основани на икономическите фактори и 
да не утежняват ситуацията за пострадалите вече компании, особено МСП.  По думите ѝ Европейската комисия и другите 
отговорни институции трябва да преразгледат своите законодателни намерения, като вместо Директива определят 
рамката посредством препоръка на Съвета, за да предотвратят излагането на държавите членки и бизнеса на несигурност 
във времена на икономическа криза и да им позволят да се възстановяват, така че увеличението на заплатите да дойде 
като естествен резултат от икономическото съживяване. 
Пълното изказване можете да прочетете ТУК. 
 
Дарик 
 
√ АИКБ: Минималната заплата да се ръководи от икономическата реалност в страните членки в ЕС  
Определянето на минималната работна заплата трябва да се ръководи от икономическата реалност във всяка страна 
членка на Европейския съюз, а не тя да бъде определяна от директива – без да бъдат отчетени икономическите фактори, 
които влияят върху икономиката и предприятията. При формирането на минималните заплати задължително трябва да се 
отчита и въздействието им върху заетостта, конкурентоспособността, производителността и макроикономическото 
търсене. Това заяви главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България д-р Милена Ангелова от името 
на работодателите в Европейския икономически и социален комитет по време на дискусията „Адекватни и справедливи  
минимални заплати – определяне на курса за силна социална Европа“. В събитието, което бе организирано от 
евродепутата Денис Радтке непосредствено преди гласуването на доклада на Европейския парламент в Комитета по 
заетост, ключов говорител беше комисарят по заетост Шмид и участваха над 100 представители на ЕК, евродепутати, както 
и представители на синдикални и бизнес организации на европейско ниво. 
„Всяка промяна на нивото на минималната работна заплата, без да са взети предвид националните характеристики и 
възможностите на икономиката, би могла да окаже отрицателно въздействие върху заетостта, особено на младите хора и 
нискоквалифицираните работници, както и да доведе до увеличаване на сивия сектор. Вместо да определя изисквания, 
директивата трябва да предоставя рамка, която да бъде приспособена към националното законодателство на всяка 
страна“, допълни д-р Ангелова. 
Всички бъдещи усилията на ЕК трябва да бъдат насочени към укрепване на колективното трудово договаряне, което би 
допринесло за по-справедливо заплащане, без да се поставят обвързващи изисквания за това, и като отчитат автономията 
на националните социални партньори по отношение на процесите на определяне на заплатите на база на релевантни 
критерии за всяка страна. 
По време на дискусията д-р Ангелова заяви, че работодателите не подкрепят поставянето дори на препоръчителни 
референтни стойности, на основа на които държавите членки да оценяват адекватността на минималната заплата. 
Работните заплати, дори и минимални, представляват заплащане за изработено време и трябва да бъдат определяни на 
основа на икономическите показатели в съответната държава, регион или сектор, основани на икономическите фактори и 
да не утежняват ситуацията за пострадалите вече компании, особено МСП.  По думите ѝ Европейската комисия и другите 
отговорни институции трябва да преразгледат своите законодателни намерения, като вместо Директива определят 
рамката посредством препоръка на Съвета, за да предотвратят излагането на държавите членки и бизнеса на несигурност 
във времена на икономическа криза и да им позволят да се възстановяват, така че увеличението на заплатите да дойде 
като естествен резултат от икономическото съживяване. 
 
БТА 
 
√ Определянето на минималната работна заплата трябва да се ръководи от икономическата реалност във всяка страна 
членка на ЕС, според АИКБ  
Определянето на минималната работна заплата трябва да се ръководи от икономическата реалност във всяка страна 
членка на Европейския съюз, а не тя да бъде определяна от директива - без да бъдат отчетени икономическите фактори, 
които влияят върху икономиката и предприятия. При формирането на минималните заплати задължително трябва да се 
отчита и въздействието им върху заетостта, конкурентоспособността, производителността и макроикономическото 
търсене. Това е заявила главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Милена Ангелова 
от името на работодателите в Европейския икономически и социален съвет, съобщиха от АИКБ. 
Тя е участвала на дискусията: "Адекватни и справедливи минимални заплати - определяне на курса за силна социална 
Европа". В събитието, организирано от евродепутата Денис Радке непосредствено преди гласуването на доклада на 
Европейския парламент в Комитета по заетост, ключов говорител е бил комисарят по заетостта Никола Шмит и са участвали 
над 100 представители на ЕК, евродепутати, както и представители на синдикални и бизнес организации на европейско 
ниво. 
"Всяка промяна на нивото на минималната работна заплата, без да са взети предвид националните характеристики и 
възможностите на икономиката, би могла да окаже отрицателно въздействие върху заетостта, особено на младите хора и 
нискоквалифицираните работници, както и да доведе до увеличаване на сивия сектор. Вместо да определя изисквания, 
директивата трябва да предоставя рамка, която да бъде приспособена към националното законодателство на всяка 
страна", е подчертала Ангелова. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/11/MWEPDiscussion_Nov11_2021_Draft2.pdf
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По време на дискусията тя е заявила, че работодателите не подкрепят поставянето дори на препоръчителни референтни 
стойности, на основа на които държавите членки да оценяват адекватността на минималната заплата. Работните заплати, 
дори и минимални, представляват заплащане за изработено време и трябва да бъдат определяни на основа на 
икономическите показатели в съответната държава, регион или сектор, основани на икономическите фактори и да не 
утежняват ситуацията за пострадалите вече компании, особено МСП. 
По думите й, Европейската комисия и другите отговорни институции трябва да преразгледат своите законодателни 
намерения, като вместо Директива определят рамката посредством препоръка на Съвета, за да предотвратят излагането 
на държавите членки и бизнеса на несигурност във времена на икономическа криза и да им позволят да се възстановяват, 
така че увеличението на заплатите да дойде като естествен резултат от икономическото съживяване, допълват още от 
АИКБ. 
 
Novini.bg 
 
√ АИКБ: Определянето на минималната работна заплата трябва да се ръководи от икономическата реалност  
Определянето на минималната работна заплата трябва да се ръководи от икономическата реалност във всяка страна 
членка на Европейския съюз, а не тя да бъде определяна от директива - без да бъдат отчетени икономическите фактори, 
които влияят върху икономиката и предприятия, съобщават от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
При формирането на минималните заплати задължително трябва да се отчита и въздействието им върху заетостта, 
конкурентоспособността, производителността и макроикономическото търсене. Това заяви главният секретар на АИКБ в 
България д-р Милена Ангелова от името на работодателите в Европейския икономически и социален комитет по време на 
дискусията „Адекватни и справедливи минимални заплати - определяне на курса за силна социална Европа“. 
В събитието, което бе организирано от евродепутата Денис Радтке непосредствено преди гласуването на доклада на 
Европейския парламент в Комитета по заетост, ключов говорител беше комисарят по заетост Шмид и участваха над 100 
представители на ЕК, евродепутати, както и представители на синдикални и бизнес организации на европейско ниво. 
„Всяка промяна на нивото на минималната работна заплата, без да са взети предвид националните характеристики и 
възможностите на икономиката, би могла да окаже отрицателно въздействие върху заетостта, особено на младите хора и 
нискоквалифицираните работници, както и да доведе до увеличаване на сивия сектор. Вместо да определя изисквания, 
директивата трябва да предоставя рамка, която да бъде приспособена към националното законодателство на всяка 
страна“, допълни д-р Ангелова. 
Всички бъдещи усилията на ЕК трябва да бъдат насочени към укрепване на колективното трудово договаряне, което би 
допринесло за по-справедливо заплащане, без да се поставят обвързващи изисквания за това, и като отчитат автономията 
на националните социални партньори по отношение на процесите на определяне на заплатите на база на релевантни 
критерии за всяка страна. 
По време на дискусията д-р Ангелова заяви, че работодателите не подкрепят поставянето дори на препоръчителни 
референтни стойности, на основа на които държавите членки да оценяват адекватността на минималната заплата. 
Работните заплати, дори и минимални, представляват заплащане за изработено време и трябва да бъдат определяни на 
основа на икономическите показатели в съответната държава, регион или сектор, основани на икономическите фактори и 
да не утежняват ситуацията за пострадалите вече компании, особено МСП. По думите ѝ Европейската комисия и другите 
отговорни институции трябва да преразгледат своите законодателнинамерения, като вместо Директива определят 
рамката посредством препоръка на Съвета, за да предотвратят излагането на държавите членки и бизнеса на несигурност 
във времена на икономическа криза и да им позволят да се възстановяват, така че увеличението на заплатите да дойде 
като естествен резултат от икономическото съживяване. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Бизнесът не иска обща минималната заплата в ЕС 
Групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет призовава за балансиран подход по 
отношение на Директивата за определяне на МРЗ  
Определянето на минималната работна заплата трябва да се ръководи от икономическата реалност във всяка страна 
членка на Европейския съюз, а не тя да бъде определяна от директива - без да бъдат отчетени икономическите фактори, 
които влияят върху икономиката и предприятия. При формирането на минималните заплати задължително трябва да се 
отчита и въздействието им върху заетостта, конкурентоспособността, производителността и макроикономическото 
търсене. 
Това заяви главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България д-р Милена Ангелова от името на 
работодателите в Европейския икономически и социален комитет по време на дискусията „Адекватни и справедливи 
минимални заплати - определяне на курса за силна социална Европа“. 
В събитието, което бе организирано от евродепутата Денис Радтке непосредствено преди гласуването на доклада на 
Европейския парламент в Комитета по заетост, ключов говорител беше комисарят по заетост Шмид и участваха над 100 
представители на ЕК, евродепутати, както и представители на синдикални и бизнес организации на европейско ниво.  
„Всяка промяна на нивото на минималната работна заплата, без да са взети предвид националните характеристики и 
възможностите на икономиката, би могла да окаже отрицателно въздействие върху заетостта, особено на младите хора и 
нискоквалифицираните работници, както и да доведе до увеличаване на сивия сектор. Вместо да определя изисквания, 
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директивата трябва да предоставя рамка, която да бъде приспособена към националното законодателство на всяка 
страна“, допълни д-р Ангелова. 
Всички бъдещи усилията на ЕК трябва да бъдат насочени към укрепване на колективното трудово договаряне, което би 
допринесло за по-справедливо заплащане, без да се поставят обвързващи изисквания за това, и като отчитат автономията 
на националните социални партньори по отношение на процесите на определяне на заплатите на база на релевантни 
критерии за всяка страна. 
По време на дискусията д-р Ангелова заяви, че работодателите не подкрепят поставянето дори на препоръчителни 
референтни стойности, на основа на които държавите членки да оценяват адекватността на минималната заплата. 
Работните заплати, дори и минимални, представляват заплащане за изработено време и трябва да бъдат определяни на 
основа на икономическите показатели в съответната държава, регион или сектор, основани на икономическите фактори и 
да не утежняват ситуацията за пострадалите вече компании, особено МСП.  
По думите ѝ Европейската комисия и другите отговорни институции трябва да преразгледат своите законодателни 
намерения, като вместо Директива определят рамката посредством препоръка на Съвета, за да предотвратят излагането 
на държавите членки и бизнеса на несигурност във времена на икономическа криза и да им позволят да се възстановяват, 
така че увеличението на заплатите да дойде като естествен резултат от икономическото съживяване. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Нереалистичното увеличение на минималната заплата поставя на риск цели сектори 
Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, „Бизнес старт“, 11.11.2021 
Цели сектори затвориха принудително, вследствие на пандемията. Работниците в тях трябваше да се преквалифицират и 
в момента изпитват толкова много затруднения, че са на ръба на оцеляването. Нереалистичното увеличение на 
минималната работна заплата може да доведе до това те затворят и да се окажем в ситуация на структурен проблем в 
икономиката. Това каза Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Живка 
Попатанасова.   
"Макроикономическата стабилност в България не бива да бъде подлагана на изпитания". 
Разходите за труд нарастват на основа на второто тримесечие на 2020 спрямо второто тримесечие на 2021 г. Ръстът за 
индустрията е едва 1,7% – ако повишим разходите за минималната работна заплата над това равнище, ще има цели 
сектори, в които минималната работна заплата ще изпреварва разходите за труд. Това може да постави почти половината 
от българските работници в ситуация, в която работодателите ще трябва да избират между това дали да уволнят част от 
служителите си или да преустановят производството. 
Синдикатите и работодателите не успяха да постигнат съгласие за ръста на минималната работна заплата в България. Ние 
като работодатели имахме за цел да договаряме минималните работни заплати по браншове и по професионални 
равнища в рамките им. Доказано е, че този подход работи по-добре от административното определяне на минималната 
работна заплата, тъй като в страните с договорена работна заплата между синдикати и работодатели тя е с 60% по-висока 
в сравнение с останалите държави. 
От думите на госта стана ясно, че в половината държави от ЕС минималната работна заплата се определя на основа на 
тристранен диалог, а в останалата част – административно. 
"Втората причина несъгласието са нереалните икономически разчети. На страницата на АИКБ могат да бъдат намерени 
данни, които показват какво биха означавали предложенията, направени от синдикатите. Темпът на нарастване на 
работната заплата в България и съотношението минимална работна заплата към брутен вътрешен продукт (БВП) на глава 
от населението е най-високо в цяла Европа. След нас се нареждат Франция, Испания, Белгия", обясни Милена Ангелова. 
По-късно днес Комисията по заетостта към Европейския парламент ще гласува важни предложения за промяна на 
проектодирективата за определяне на минималните заплати. Това е оспорвано предложение, като дори европейските 
институции не са съгласни помежду си за индикативните референтни стойности, а именно 50% от средната работна заплата 
и 60% от медианната. Повечето държави членки настояват подобни индикативни стойности да бъдат само ориентир, но 
да не създават нереалистични очаквания. 
"Необходимо е да се създаде благоприятна среда в държавите членки на ЕС за развитие на социалния диалог и това да 
подкрепи договарянето на минимални работни заплати по сектори, където нещата ще бъдат много по-реалистични, 
тъй като разликите между различните сектори са по-големи". 
Друга тема от разговора бе свързана с последиците за бизнеса от въвеждането на "Зеления сертификат". 
Ние като работодатели поискахме да бъдат въведени "Зелени сертификати" като алтернатива на национален локдаун. 
Цяла Европа излиза от пандемията, тъй като в редица европейски държави "Зеленият сертификат" работи от доста време. 
В България този процес се забави. Сега виждаме крехък спад на новите случаи, който може би дава гаранция, че мерките 
вървят в правилната посока. 
Целия разговор може да видите във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ АИКБ: Резкият скок на МРЗ поставя на риск цели сектори 
Зеленият сертификат е алтернатива на националния локдаун 
Цели сектори затвориха принудително заради пандемията. Работниците в тях трябваше да се преквалифицират и в 
момента изпитват толкова много затруднения, че са на ръба на оцеляването. Нереалистичното увеличение на 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/100036-nerealistichno-uvelichenie-na-minimalnata-rabotna-zaplata-postavya-na-risk-tseli-sektori
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минималната работна заплата може да доведе до това те затворят и да се окажем в ситуация на структурен проблем в 
икономиката. Това каза Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Живка 
Попатанасова.   
"Макроикономическата стабилност в България не бива да бъде подлагана на изпитания", допълни гостът. Разходите за 
труд нарастват на основа на второто тримесечие на 2020 спрямо второто тримесечие на 2021 г. Ръстът за индустрията е 
едва 1,7% – ако повишим разходите за минималната работна заплата над това равнище, ще има цели сектори, в които 
минималната работна заплата ще изпреварва разходите за труд. Това може да постави почти половината от българските 
работници в ситуация, в която работодателите ще трябва да избират между това дали да уволнят част от служителите си, 
или да преустановят производството. 
Синдикатите и работодателите не успяха да постигнат съгласие за ръста на минималната работна заплата в България. Ние 
като работодатели имахме за цел да договаряме минималните работни заплати по браншове и по професионални 
равнища в рамките им. Доказано е, че този подход работи по-добре от административното определяне на минималната 
работна заплата, тъй като в страните с договорена работна заплата между синдикати и работодатели тя е с 60% по-висока 
в сравнение с останалите държави. 
От думите на госта стана ясно, че в половината държави от ЕС минималната работна заплата се определя на основа на 
тристранен диалог, а в останалата част – административно. 
"Втората причина несъгласието са нереалните икономически разчети. На страницата на АИКБ могат да бъдат намерени 
данни, които показват какво биха означавали предложенията, направени от синдикатите. Темпът на нарастване на 
работната заплата в България и съотношението минимална работна заплата към брутен вътрешен продукт (БВП) на глава 
от населението е най-високо в цяла Европа. След нас се нареждат Франция, Испания, Белгия", обясни Милена Ангелова. 
По-късно през денс Комисията по заетостта към Европейския парламент гласува важни предложения за промяна на 
проектодирективата за определяне на минималните заплати. Това е оспорвано предложение, като дори европейските 
институции не са съгласни помежду си за индикативните референтни стойности, а именно 50% от средната работна заплата 
и 60% от медианната. Повечето държави членки настояват подобни индикативни стойности да бъдат само ориентир, но 
да не създават нереалистични очаквания. 
"Необходимо е да се създаде благоприятна среда в държавите членки на ЕС за развитие на социалния диалог и това да 
подкрепи договарянето на минимални работни заплати по сектори, където нещата ще бъдат много по-реалистични, тъй 
като разликите между различните сектори са по-големи". 
Друга тема от разговора бе свързана с последиците за бизнеса от въвеждането на "Зеления сертификат". 
Ние като работодатели поискахме да бъдат въведени "Зелени сертификати" като алтернатива на национален локдаун. 
Цяла Европа излиза от пандемията, тъй като в редица европейски държави "Зеленият сертификат" работи от доста време. 
В България този процес се забави. Сега виждаме крехък спад на новите случаи, който може би дава гаранция, че мерките 
вървят в правилната посока. 
 

 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Обръщение на президента по повод изборите  
Днес от 12.05 часа, в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към народа 
по повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание. Това съобщиха от прессекретариата 
на държавния глава. 
 
√ Последен ден от предизборната кампания  
Днес е последният ден от официалната предизборна кампания преди гласуването в неделя, когато ще се избират 
президент и вицепрезидент и депутати в 47-ото Народно събрание. От полунощ ще започне ден за размисъл и 
предизборната агитация ще бъде забранена. 
Над 12 990 ще са секциите в страната, в чужбина те са 751. 
За 240 места в парламента се съревновават 5067 кандидати, за президент и вицепрезидент са издигнати 23 кандидатски 
двойки. 
До края на деня трябва да стане ясен броят на образуваните от кметовете подвижни секции, в които ще гласуват хората, 
поставени под карантина. 
 
√ Стефан Янев: Взети са всички мерки да има честен вот 
Служебният премиер отново отговаря на въпроси във Фейсбук 
Служебният премиер Стефан Янев увери, че са взети всички мерки, така че да има честен вот, който да отразява 
предпочитанията на българските граждани. По думите на Янев ЦИК и изпълнителната власт са направили необходимата 
организация. Няма възможност друг тип машини да бъдат използвани , подчерта Янев, който участва тази сутрин в 
рубриката „Властта говори! Открито“. 
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Държавната агенция Електронно управление е готова да публикува серийните номера на машините, флашките и картите 
и така всеки ще може да сравни дали тези в секцията за гласуване отговарят на публикуваните. Премиерът обясни това в 
отговор на въпроси за появилите се допълнителни машини , които са собственост на фирмата „Сиела Норма": 
„Цялото това говорене  за допълнителни машини, които биват откривани, съхранявани неправилно или с обяснение за 
какво са тука, които някои хора смятат, че не са достатъчно съдържателни и точни, е по-скоро някакъв вид спекулация, 
чиято цел е именно в предизборна обстановка да демотивира гражданите да гласуват“. 
С избора си за Народно събрание предопределяме управленската програма, каза още Янев и допълни, че всички искаме 
парламент, който да излъчи стабилно правителство и да има политическа стабилност. 
До края на деня ще има доставени достатъчно щадящи тестове за учениците от първи до четвърти клас и от понеделник 
ще могат да се тестват и децата от областите, където до момента такива нямаше, каза Янев. 
 
√ Асоциации предлагат по-ниско ДДС за храните  
За намаляване на 9 % на ДДС-то за хранителните продукти, настояват асоциации от бранша. Според тях по този начин ще 
се увеличат приходите в държавния бюджет и ще се намалят цените за крайния потребител. В становището си, те посочват 
като пример, че от 28 страни в Европейския съюз, 23 прилагат диференцирана ДДС ставка по отношение на хранителни 
стоки. 
Предлагаме мярката да бъде въведена за масовите храни, а не за луксозните, поясни Йордан Господинов, председател на 
Асоциацията на производителите на рибни продукти БГФИШ. „Това, което се консумира и което като влезете в една голяма 
верига магазини го има на щанда, то трябва да бъде намалено, за да изсветли икономиката. Когато оборотите излязат на 
светло, ще излязат и печалбите на светло, ще излезе и ДДС на светло, ще излезе и корпоративният данък, всички 
осигуровки. Ще се повиши покупателната способност. Крайният потребител ще може да пазарува с 10 % по-ниска стойност 
на храните“, обясни той. 
Предложението е на 15 асоциации от хранителната индустрия. То е внесено в Министерството на икономиката. 
За още информация чуйте звуковия файл. 
 
√ Таня Петрова от „Сега“ по темата „Хемус“: Огромните аванси са застраховани за минимални суми  
Интервю на Снежана Иванова с Таня Петрова в предаването „12+3“ 
„Твърденията на бившите управляващи, че няма проблем с авансовите плащания за магистрала „Хемус“, защото по тях 
има издадени банкови гаранции, се разминават с фактите. Получените стотици милиони левове аванси не са гарантирани 
през банкови гаранции, а чрез застрахователни полици. Това е облекчило финансово получателите на средствата, но 
създава риск, ако държавата реши да си поиска огромните суми от застрахователите. Ако авансите бяха защитени с 
банкови гаранции, фирмите следваше да блокират в банки огромни парични средства, които държавата можеше да получи 
бързо и безпроблемно. Това каза журналистът от „Сега“ Таня Петрова.  
„Сега“ разполага с нови детайли около скандалния сюжет, след като спечели дело по Закона за достъп до обществена 
информация със съдействието на Програма „Достъп до информация“ и успя да получи всички документи за изграждане 
на магистралата от новото ръководство на „Автомагистрали“.  
Почти всички авансови плащания – с изключение на договорите с две фирми, са гарантирани чрез застрахователна полица, 
тоест, самото плащане е застраховано. Така фирмите са си спестили пари - при отпуснати авансово над 1 млрд. лева 
частните фирми са платили цена за самите застраховки под 20 млн. лева. Ако държавата бе поискала банкови гаранции, 
фирмите трябваше да блокират суми, равни на получените аванси.  
Въпреки че става дума за стотици милиони левове, контрактите между „Автомагистрали“ и фирмите изпълнителки са от 
едва пет страници. За сравнение - двата договора на държавната „Автомагистрали“ с АПИ са над 100 страници, детайлни 
и в подробности за етапите на строителство и отговорността на държавната фирма, включително гаранциите за поддръжка 
на построеното. Така за държавната фирма е оставена основната тежест и отговорност, а реалните изпълнители са 
подписали лаконични договори, съдържащи обаче основна клауза – авансово превеждане на пари за отсечки, за които 
няма никаква готовност.  
Интервюто с Таня Петрова в предаването „12+3“ можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Български пощи предупреждават за фалшиви съобщения за награди 
Български пощи предупреждават, че от тяхно име се изпращат фалшиви съобщения под формата на анкети и игри, като за 
участие се обещава награда мобилен телефон. 
За целта се изискват лични данни и информация от дебитна или кредитна карта. 
От Български пощи са категорични, че не изпращат подобен тип съобщения и дружеството не предоставя награди, а 
дължимите суми към пощите се заплащат в пощенските станции при доставка на пратките. 
 
√ Цифровизация в хуманитарните науки въвежда ВТУ  
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ в партньорство с три български и три чуждестранни 
университета въвежда иновативно образование с цифровизация в хуманитарните и социалните науки. Проектът се 
финансира с близо четири милиона и двеста хиляди лева от програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“. 
Великотърновският университет, Софийският университет, Югозападният университет и Техническият университет в 
Габрово, заедно с университети от Гърция, Полша и Румъния ще подобрят и модернизират за 30 месеца образованието на 
студентите в направленията „Филологии“, „История и археология“, Социални дейности“ и „Обществени комуникации и 
информационни науки“.  

https://bnr.bg/post/101555251
https://bnr.bg/post/101555257/tana-petrova-ot-sega-po-temata-hemus-ogromnite-avansi-sa-zastrahovani-za-minimalni-sumi
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„Разработване на 6 нови, съвместни магистърски специалности. Планираме прием на студенти следващата година“, 
посочи доцент Мария Илчева, ръководител на проекта.  
Ще бъдат включени 759 студенти от четирите български университета, а квалификацията си ще подобрят 300 
преподаватели, поясни заместник-ректорът на Великотърновския университет проф. Милко Палангурски:  
„Не бих казал, че ще генерираме безработни. Ние отиваме на едно по-високо качество“. 
 
√ ЕК прогнозира 3,8% ръст на БВП на България за годината и 4,1% през 2022 г.  
Ниският процент на ваксинирани и високите цени на енергията са предизвикателство за възстановяването на България в 
краткосрочен план - това се казва в есенната икономическа прогноза на ЕК за страната ни, която беше оповестена вчера. 
Новото въвеждане на зеления сертификат за Covid-19 може да се окаже недостатъчно, за да ограничи разпространяването 
на заразата и нормализирането на ситуацията може да отнеме повече от необходимото, се казва в документа. В добавка, 
влиянието на по-високите цени на енергията върху инфлацията и консумацията може да се окаже по-сериозно от 
очакваното. 
В прогнозата се казва още, че скорошното повишаване на енергийните цени и на цените на храните са на път да подкопаят 
покупателната способност на домакинствата с ниски доходи.  
Очаква се ръстът на БВП да достигне до 3,8 на сто през тази година, като това представлява доста занижена прогноза 
спрямо тази в летния доклад на ЕС, според която БВП през 2021 г. трябваше да нарасне с 4,6%. За 2022 г. Комисията очаква 
растеж на БВП от 4,1% и стабилизация на икономическия растеж от 3,5% през 2023 г. 
Инфлацията тази година ще се повиши до 2,4 на сто, догодина ще достигне 2,9 на сто и ще започне да спада през 2023-та 
година до 1,8 на сто. 
Нивото на безработица през тази година ще достигне, като ЕК очаква то да се понижи през 2020 г. до 4,6% и през 2023 г. 
до 4,4%. 
Прогнозираният бюджетен дефицит за 2021 г. е 3,6% от БВП, намалявайки от дефицит в размер на 4% от БВП през миналата 
година. За 2022г. очакванията са дефицитът да се свие до 2,8% от БВП, а през 2023 г. - до 2,1% от БВП. 
В същото време Комисията очаква държавният дълг да нарасне през тази година до 26,7% от БВП (спрямо 24,7% през 2020 
г.), след което да стабилизира на това ниво през 2022 г. и слабо да нарасне до 26,8% от БВП през 2023 г. 
 

Макроикономически прогнози на ЕК за България 

 
 
√ ЕЦБ: Високата инфлация ще се запази по-дълго от очакваното  
Инфлацията ще продължи да нараства още тази година, като се предвижда по-високите нива на инфлация да продължат 
по-дълго от първоначално очакваното, заяви Европейската централна банка в четвъртък в последния си икономически 
бюлетин. 
Централната банка отдава това нарастване на инфлацията на рязкото покачване на цените на енергията в цяла Европа и 
възстановяването на търсенето след възстановяването на икономиката от кризата, предизвикана от коронавирусната 
пандемия. Освен това базовите ефекти, свързани с края на намаляването на ДДС в Германия, също се разглеждат като 
фактор в подкрепа на растящата инфлация. 
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Въпреки това ЕЦБ отбеляза, че тези фактори ще отслабнат през 2022 г., като добави, че с връщането на икономиката към 
пълния си капацитет се очаква и увеличение на заплатите, което да компенсира част от негативния инфлационен ефект 
върху крайните потребители. 
Централната банка на еврозоната прогнозира връщане на инфлацията до целта от 2% в средносрочен план. 
Според ЕЦБ глобалната икономическа активност се забавя поради комбинация от фактори, най-забележим от които е 
проблемът с веригите на доставки и затягане на предлагането. 
Възстановяването продължава да зависи от хода на пандемията и по-нататъшния напредък с ваксинацията срещу Covid-
19, отчита ЕЦБ. Според нея обаче рисковете за икономическите перспективи като цяло са балансирани. 
В краткосрочен план проблемите с нарушените доставки и нарастващите цени на енергията са основни рискове за 
темповете на възстановяване и за инфлационните перспективи. Ако недостигът на доставки и по-високите цени на 
енергията продължат по-дълго, това обаче може да забави икономическото възстановяването, посочи централната банка. 
Въпреки това, икономическата активност може да надмине настоящите очаквания, ако потребителите станат по-уверени 
и спестяват по-малко от очакваното към момент, смята ЕЦБ. 
 
√ Средна цена на тока в Европа за днес от 191 евро за мегаватчас, а в България - близо 220 евро 

 
 
Средната цена на тока за петък на европейските енергийни борси достигна 191 евро за мегаватчас, докато в България, 
Румъния и Гърция цената на електроенергията се повиши към нива около и над 220 евро за MWh. Цена над 200 евро е 
регистрирана в още 5 европейски държави. Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в петък (12 ноември) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в Румъния и 
Гърция (по 221,66 евро за MWh), следвани от България (219,85 евро) и Унгария (215,94 евро). 
Най-ниски за днес са отново цените на тока в Полша (123,03 евро за MWh), следвана от Нидерландия (161,92 евро), Чехия 
и Германия (по 166,90 евро за мегаватчас). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 12 ноември) се повишава с 9% до 219,85 евро, или 430,00 лева за 
мегаватчас, достигайки най-високо ценово от три седмици насам (от 22 октомври), 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 четвъртък 
(11 ноември) 403,84 лева за MWh, като един от най-големите обеми на изтъргуван ток беше дори при цена от 539 лева. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 91,29 евро (178,54 лева) за мегаватчас, а от 
началото на ноември тя е 187,37 евро (366,46 лева), показват данните на платформата energylive.cloud. 
 
√ Нови препоръки за безопасност за ваксините срещу Covid-19 в ЕС 
Европейската агенция по лекарствата публикува нови препоръки за безопасност за ваксините срещу Covid-19, одобрени за 
употреба в страните членки на Европейския съюз, съобщи Ройтерс. 
В препоръките се посочва, че има недостатъчно доказателства за възможна връзка между ваксинация с препаратите на 
„Пфайзер“/“Бионтех“ и на „Модерна“ и редки случаи на мултисистемен възпалителен синдром. 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/813516f92471e5468a569fc3b980f664.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/813516f92471e5468a569fc3b980f664.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/813516f92471e5468a569fc3b980f664.jpg
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При ваксината на „Пфайзер“ продължава допълнителната оценка за възможна връзка между приложението ѝ и случаи на 
миокардит и перикардит. 
Агенцията реши в листовката на ваксината на „АстраЗенека“ като възможен страничен ефект да бъде добавена церебрална 
венозна синусова тромбоза. Наблюдавани са редки такива случаи, но без тромбоцитопения. 
Не може да се направи връзка между приложението на ваксината на „Модерна“ и синдрома на капилярното изтичане. 
Няма достатъчно доказателства и за възможна връзка между имунизация с ваксината на „Джонсън и Джонсън“ и 
менструални смущения или появата на мултисистемен възпалителен синдром, съобщи още европейският регулатор. 
 
√ Ройтерс: Брюксел обмисля преговори с ООН и Беларус за репатрирането на мигрантите по границите 
ЕС ще разшири санкциите срещу режима на президента Лукашенко заради организираното от Минск напрежение с 
мигрантите по границата на Беларус и Полша, каза германският външен министър 
Хибридната атака на беларуския режим с използване на беззащитни мигранти по границите на Европейския съюз има 
опасност да ескалира във военен сблъсък, предупредиха днес в общо изявление министерствата на отбраната на Литва, 
Латвия и Естония. 
Кремъл пък изрази загриженост от струпването на военни от двете страни на беларуско-полската граница. 
Европейският съюз ще разшири санкциите срещу режима на президента Александър Лукашенко заради организираното 
от Минск напрежение с мигрантите по границата на Беларус и Полша, обяви германският външен министър Хайко Маас. 
Брюксел обмисля възможността за преговори с ООН и Беларус за репатрирането на струпалите се мигранти, съобщи 
Ройтерс, позовавайки се на дипломати от ЕС. Според тях е възможно Европейският съюз да окаже финансова помощ за 
операцията. 
ЕС обвинява Минск в умишлено ескалация на кризата и призовава за налагане на санкции. 
„Външните министри на Европейския съюз ще гласуват в понеделник по-строги санкции срещу режима на Лукашенко. Ще 
санкционираме всички - отделни лица и компании, които участват в предумишления трафик на мигранти“, обяви Хайко 
Маас в Бундестага. 
По-рано президентът на Беларус Александър Лукашенко заплаши Европейския съюз, че ако Брюксел разшири санкциите 
срещу страната му, Минск може да прекъсне транзита на газ по газопровода "Ямал - Европа": 
„Ние отопляваме Европа, а те на всичко отгоре ни заплашват, че ще затворят границата. А ако спрем природния газ натам? 
Нищо не им дължим", обърна се Лукашенко към ЕС. 
И предупреди, че оръжия и боеприпаси могат да бъдат прехвърлени в бежанския лагер на границата с Полша: 
„Има опасна тенденция, прехвърляйки оръжие и боеприпаси в лагера на мигрантите да се предизвика конфликт“. 
Лукашенко обяви съвместно споразумение с Русия за наблюдение на границите с Полша, Балтийските държави и Украйна 
и припомни, че руски стратегически бомбардировачи бяха изпратени в Беларус. 
Министърът на отбраната на Латвия Артис Пабрикс коментира в радиоинтервю, че изострянето на миграционната криза 
по границите на ЕС може да доведе до намеса на НАТО. 
"Русия няма нищо общо с това, което става на границата между Полша и Беларус", категоричен беше говорителят на 
Кремъл Дмитрий Песков. Той коментира и медийни информации, че руската авиокомпания "Аерофлот" може да бъде 
подложена на санкции на ЕС, след като вчера говорител на ЕК обяви разследване на участието на авиокомпании в 
превозването на мигранти до Беларус. 
От "Аерофлот" категорично отрекоха участие в организирано масово транспортиране на мигранти до Беларус и 
предупредиха, че ще защитават интересите си,  ако се наложи и в съда. 
„Нека заложим на това, че подобни безумни идеи има само в медийни изхвърляния. Видяхме изявлението на компанията. 
Освен това, дори някои авиокомпании да транспортират мигранти, това по никакъв начин не нарушава международното 
право“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. 
Същевременно за втори път от два дни руският президент Владимир Путин и германската канцлерка Ангела Меркел са 
обсъдили по телефона ситуацията по границите на Беларус с Европейския съюз. 
"Канцлерката е била категорична, че кризата е причинена от беларуския режим, който използва беззащитни хора за 
хибридна атака срещу Европейския съюз", се казва в писмено съобщение от говорителя на Меркел Щефан Зайберт. 
В съобщението се посочва също, че Меркел и Путин са разговаряли и за конфликта в Източна Украйна. 
В съобщението за този разговор от Кремъл се казва, че двамата лидери са потвърдили, че е важно възникналата 
миграционна криза да бъде преодоляна скоро - в съответствие с международните хуманитарни норми. 
Путин отново се е изказал за възстановяване на прекия контакт между страните от Евросъюза и Беларус. 
За Източна Украйна руският президент е обърнал внимание на германската канцлерка, че Киев води деструктивна 
политика в този вътрешноукраински конфликт, включително с използване на бойни безпилотни апарати. 
 
√ Нидерландия: Първи частичен локдаун в Западна Европа 
Нидерландия първа в Западна Европа ще наложи частичен локдаун от лятото този уикенд в опит да спре нарастването на 
случаите нa Covid-19, предаде Ройтерс. 
Барове, ресторанти и магазини за несъществени стоки ще трябва да затварят в 19 часа в продължение на поне 3 седмици 
от събота, съобщиха местни медии, цитирайки правителствени източници. 
Хората ще бъдат призовани да работят от вкъщи, доколкото е възможно. Няма да има публика на спортните събития, а 
училища, театри и киносалони остават отворени. 
Кабинетът на временния премиер Марк Рюте ще обяви окончателното решение по въпроса днес. 
Около 85% от възрастните нидерландци са напълно ваксинирани срещу Covid-19. 



10 

 

Миналия месец около 55% в болниците и 70 на сто в интензивни отделения са били неваксинирани или частично 
ваксинирани.  
 
√ Франция и САЩ призовават за съвместни усилия в борбата с климатичните промени  
Франция и САЩ призовават за съвместни усилия в борбата с глобалното неравенство и климатичните промени. Апелът 
беше отправен съвместно от френския президент Еманюел Макрон и от американската вицепрезидентка Камала Харис. 
Двамата откриха Парижкия форум за мир. 
Обсъждаме равенството като идеал, но за да го постигнем, трябва да признаем, че неравенствата винаги са съществували 
в нашия свят. Пропастта между бедни и богати, мъжете и жените, глобалния Север и Юга, и трябва да попитаме  защо тези 
неравенства продължават“, каза Камала Харис. 
Макрон поиска по-бързи и искрени действия за проблемите с климата , човешките права и пандемията от коронавирус. 
В откриването участваха и други лидери на държави чрез видеовръзка. 
Парижкият форум за мир се провежда от 2018 година, когато бяха отбелязани 100 години от края на Първата световна 
война. Целта е политици, различни организации и бизнесмени да дебатират по глобалните проблеми. 
 
√ Липса на кворум провали вота на недоверие срещу Зоран Заев  
Вотът на недоверие срещу правителството на Зоран Заев в Северна Македония се провали поради липса на кворум за 
дебат и гласуване, съобщиха македонските медии. 
Председателят на парламента Талат Джафери закри заседанието в полунощ и заяви, че правителството продължава да 
работи в пълен състав, предаде БГНЕС. 
В парламента присъстваха само представителите на управляващото мнозинство. Сред причините за проваления кворум е 
отказът на един от депутатите, който се подписа под искането за вота, да се яви на дебата. 
Той написа в  социалните мрежи, че е получил мощни сигнали от стратегическите партньори, че през декември има голяма 
вероятност страната да получи дата за преговори за членство в Евросъюза.  
 
√ Антониу Гутериш се съмнява, че страните ще изпълнят климатичните си обещания от Глазгоу  
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви за агенция Асошиейтед прес, служейки си с медицински термин, че 
целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса е "на системи". Той изрази съмнение, че правителствата ще 
изпълнят поетите обещания на форума в Глазгоу за ограничаване на емисиите на вредни газове. 
Конференцията на ООН за климатичните промени в Глазгоу приключва днес, като натискът върху световните лидери и 
правителствата за постигане на значима сделка за климата е изключително голям. Въпреки своите опасения Антониу 
Гутериш все пак заяви, че "надеждата умира последна". Той предупреди, че обещанията за намаляване на емисиите ще 
бъдат безсмислени, ако правителствата продължават да инвестират във изкопаемите горива.  
По-рано ръководителят на делегацията на ЕС Франс Тимерманс предупреди, че обещанието за прекратяване на 
субсидиите за изкопаемите горива трябва да остане в текста на заключителната декларация. Едни от най-големите 
износители на изкопаеми горива като Саудитска Арабия и Австралия бяха обвинени, че се опитват да разводнят текста в 
проектодокумента, където се призовава за "поетапно ускоряване на прекратяване на използването на въглища и 
субсидиите за изкопаемите горива".  
"Индипендънт" дори пише, че все още липсва споразумение по редица ключови проблеми.  
Междувременно от движението "Приятели на Земята" призоваха домакина Борис Джонсън да се върне спешно в Глазгоу 
и да упражни цялото си влияние за успешен изход от срещата и приемане на адекватен документ. 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Янев връчи годишната държавна награда "Св. Паисий Хилендарски" 
Министър-председателят Стефан Янев връчи годишната държавна награда "Св. Паисий Хилендарски". За 2021 г. за неин 
носител е определена проф. Драгова за приноса ѝ за развитието на националната културна идентичност и духовни 
ценности. 
Проф. Надежда Драгова е един истински български будител. Днес изразяваме нашата огромна благодарност и поклон пред 
делото и творчеството ѝ, заяви Янев. Министър-председателят изтъкна, че с отличието се отдава дължимото на наши 
съвременници, хора на духа, които работят за утвърждаването на българската идентичност и самоуважение. 
„Наше задължение е не само да подпомагаме тези хора, да оказваме необходимата напълно заслужена част и 
благодарност за тяхното дело, но и чрез популяризирането му да утвърждаваме именно българското начало и 
българската идентичност, която по този начин ще пребъде и във времето напред“, добави министър-председателят 
Стефан Янев. 
Биляна Първанова, дъщеря на проф. Надежда Драгова, която прие от нейно име наградата, благодари за високата оценка 
за дейността на проф. Драгова и заяви, че тя ще продължи да работи и твори. 
Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски” е учредена с Постановление на Министерския съвет от 28 юли 2000 г. 
Тазгодишният ѝ носител бе определен от комисия с председател акад. Юлиан Ревалски, председател на Българската 
академия на науките. Проф. Маргарита Ваклинова, член на комисията, заяви по време на днешната церемония, че проф. 
Драгова е избрана единодушно за носител на отличието заради достойното ѝ дело на изследовател и писател през 
последните десетилетия. 
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Проф. Надежда Драгова е един от най-големите български учени хуманитаристи, оставили сериозна следа в историята на 
съвременната култура и наука на България. Името ѝ отдавна се е утвърдило като символ на действения човек на словото. 
Проф. Драгова продължава най-добрите традиции на българската класическа литература, обединявайки в органичен 
синтез точния и аналитичен поглед на учения. 
Сред класическите ѝ произведения са статиите, студиите и монографиите за старобългарската и възрожденската 
литература и култура, за историческия път на балканските литератури и култури, за цивилизационното значение на делото 
на Кирил и Методий, за основополагащата роля на Климент Охридски, за Мавро Орбини, за фундаменталното значение 
на Паисий Хилендарски и „История Славянобългарска“ и за възловото място на Софроний Врачански в еволюцията на 
националното художествено съзнание. Емблематични за българската хуманитаристика са нейните книги: „Балканският 
контекст на старобългарската писмена култура VІІІ-ХІІ в.“ (1992), “Отец Паисий - Патриарх на Българското възраждане” 
(2000); „Старобългарската култура“ (2005, 2021). 
Проф. Надежда Драгова създава множество пиеси, с над 40 постановки в България и чужбина. Част от пиесите ѝ са 
преведени на немски, руски, румънски и са играни в чужбина. Проф. Драгова е и активна обществена фигура, която участва 
в изграждането и развитието на редица културни и научно-образователни институции. 
 
√ Средният осигурителен доход за септември е 1165,95 лева  
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2021 г. е 1165,95 лв. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2020 г. до 30.09.2021 г. е 1146,35 лв., съобщиха от 
НОИ. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване 
размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално 
осигуряване. 
 
√ Задържаха служител на ДАНС с подкуп срещу "смачкване на преписки"  
Служител на Териториалната дирекция "Национална сигурност" в Пловдив е задържан за търговия с влияние, научи БНТ. 
Според наши източници агентът на ДАНС е задържан за подкуп с цел прекратяване на образувани преписки срещу 
земеделски производител. От окръжната прокуратура в Пловдив потвърдиха, че има арестуван за 24 часа служител на 
"Национална сигурност", но отказаха да уточнят подробности. 
Агентът е задържан по закона за МВР. Операцията на Вътрешна сигурност е под наблюдението на Окръжна прокуратура,по 
случая е заведено досъдебно производство. 
 
√ Полският президент: Силите ни за сигурност са в повишена бойна готовност  
Полските сили за сигурност са приведени в най-висока степен на готовност във връзка с кризата на границата с Беларус, 
каза полският президент Анджей Дуда в телевизионно обръщение към нацията. 
"Уважаеми дами и господа, уверявам Ви, че Полша е готова да отблъсне действията на службите на режима на 
Лукашенко. Нашата гранична охрана, полската армия, полицията и други служби са в състояние на максимална бойна 
готовност", каза Дуда. 
"Аз съм в постоянен пряк контакт с лидерите на страните от нашия регион, както и с партньорите ни от НАТО и Европейския 
съюз. Позицията на полската република там среща пълна подкрепа и разбиране", добави той. 
Дуда заяви още, че Полша не може да си позволи да приеме дори малък брой мигранти на своя територия, тъй като ще ги 
последват нови. 
"Съгласието за незаконно влизане дори на малък брой мигранти или липсата на адекватен отговор би довело до 
драматични последици както за нас, така и за целия Европейски съюз. Десетки, може би стотици хиляди хора, 
измамени от Лукашенко, биха щурмували полската граница. Това би означавало още по-голям брой човешки трагедии“, 
каза той. 
 
√ САЩ и Китай създават работна група за намаляване на вредните емисии  
Двете най-замърсяващи държави, Съединените щати и Китай, изненадващо се договориха да си сътрудничат в борбата с 
климатичните промени. На конференцията в Глазгоу те се споразумяха за създаването на съвместна работна група, която 
да постигне сериозно намаляване на вредните емисии. 
27% от парниковите газове в атмосферата се отделят от Китай. 11% - от САЩ. 
Световни лидери и природозащитници приветстваха пробива в отношенията между Вашингтон и Пекин. В Глазгоу е била 
договорена и виртуална среща следващата седмица между лидерите на двете държави. 
 
"Икономически живот" 
 
√ 90 млн. лева са приходите от концесиите у нас през 2018-та  
Близо 90 млн. лв. са приходите от концесионна дейност през 2018 г. Това отчита доклад за концесионната дейност през 
годината, приет наскоро от Министерския съвет. 
Малко повече от 71 млн. лв. от общата сума са приходи от концесионни плащания, а останалата част – ДДС, бонуси при 
подписване на договори за търсене и проучване на полезни изкопаеми, лихви и неустойки и други. 
С най-голям относителен дял от приходите (16.81%) е „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, следван от „Елаците мед“ АД 
(15.70%), „Асарел медет” АД (6.96%), „Проучване и добив на нефт и газ“ АД (2.30%) и други. 
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Към 31-ви декември 2018 г. в България действат общо 540 концесии за добив на подземни богатства, които са 
разпределени по следния начин: 21 – за метални полезни изкопаеми, 78 – за неметални полезни изкопаеми – 
индустриални минерали, 18 – за нефт и природен газ, 18 – за твърди горива и 405 – за строителни и скалнооблицовъчни 
материали. 
През годината са сключени 12 нови концесионни договора и са предоставени 15 нови концесии за добив, се посочва още 
в доклада. 
 
√ НАП следи 42 млн. онлайн пратки  
Близо 42 милиона пратки следи Национална агенция за приходите, като сумата от наложен платеж е над 3,6 млрд. лв. Това 
показват данните за лицата, извършващи продажби в интернет, подадени в НАП от пощенските оператори (куриерските 
фирми). 
Над 11 милиона от пратките са на физически лица, като повече от 34 хиляди са декларирали доходите си от продажби в 
интернет за 2020 година, допълват от приходната агенция. 
Получените суми от наложен платеж, подадени от куриерските фирми, се отразяват в предварително попълнените 
данъчни декларации, от които физическите лица могат да се възползват при обявяването на доходите си, придобити през 
годината.  
Уточнява се, че при продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат 
препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми. 
Продажбите в интернет, които са с цел печалба, се облагат с данък от 10% или 15% в зависимост от това каква дейност 
извършват търговците.  
НАП предоставя повече информация за това кои доходи от търговия в Интернет се облагат в канала си в YouTube и в 
официалния сайт на агенцията. 
НАП стартира и информационна кампания, насочена  както към търговците онлайн, така и към потребителите. Целта е да 
разясни в кои случаи продажбите на стоки в интернет подлежат на облагане, да насърчи доброволното деклариране на 
приходи и  пазаруването от надеждни търговци. 
 
√ ЕК разреши компенсирането на бизнеса ни за скъпия ток 
Европейската комисия е разрешила схемата на кабинета за компенсиране на бизнеса за скъпия ток, съобщиха от 
Министерството на енергетиката. 
Плащанията към бизнеса в размер на 110 лв/мвтч използвана електроенергия няма да се считат за държавна помощ и 
България може да приложи мярката за защита на небитовите потребители от високите цени на електроенергията. За това 
е информирал директорът на Главна дирекция Конкурентоспособност в Европейската комисия Оливие Герсент в писмо до 
Министерството на финансите, препратено и до енергийното ведомство. 
„Разбираме, че мярката ще е от полза за всички потребители, различни от тези, които подлежат на регулирани 
цени“, е записано в писмото от ЕК. Въз основа на представената информация ГД „Конкурентоспособност“ счита, че мярката 
е неизбирателна и следователно не представлява държавна помощ. 
Полученият отговор от страна на Европейската комисия отваря възможността за практическо стартиране на плащанията по 
програмата за компенсиране на бизнеса заради високите цени на електроенергията. Според предвиденото в нея всички 
небитови крайни потребители ще бъдат компенсирани с по 110 лв. за всеки използван мегаватчас електроенергия. 
Помощта ще се получава чрез приспадане на съответната сума от сметката за всеки клиент. 
Припомняме, за да се случи това, Министерството на енергетиката вече сключва типови договори с търговци на 
електрическа енергия, доставчици от последна инстанция, производители, които продават директно на крайни небитови 
клиенти, както и с оператора на организирания борсов пазар на електроенергия. До момента са сключени договори с 
доставчиците, които имат най-много клиенти. Актуалният списък с тези договори е публикуван на сайта на МЕ и във 
фейсбук профила на ведомството. 
 
√ Ваксинирането и цените на енергията забавят темпа на възстановяване на България  
Въпреки засилващите се предизвикателства, икономиката на ЕС ще продължи да постига темпове на растеж. Това сочи 
есенната икономическа прогноза, представена вчера от Европейската комисия. 
Изтъква се, че с напредването на кампаниите за ваксинация и с постепенното премахване на ограниченията, растежът се 
е възобновил през пролетта и е продължил, без да отслабва, през лятото благодарение на повторното отваряне на 
икономиката. 
Сред заключениета се посочва, че макар въздействието на пандемията върху икономическата активност е намаляло 
значително, COVID-19 все още не е победен и възстановяването зависи в голяма степен от развитието на болестта както в 
рамките на ЕС, така и извън него. На фона на неотдавнашното рязко увеличение на случаите на заразени в много държави, 
не може да се изключи повторното въвеждане на ограничения, които оказват въздействие върху икономическата дейност. 
В ЕС този риск е особено важен в държавите членки със сравнително нисък процент на ваксинация, каквато в най-голяма 
степен е България. 
Конкретно за страната ни прогнозата е, че ниските нива на ваксиниране и високите цени на енергията са краткосрочни 
предизвикателства за възстановяването. 
По повод въведеното изискване за зелен сертификат от здравните ни власти, се отбелязва, че предвид ниските нива на 
ваксиниране в страната, тези ограничения ще натежат върху частното потребление в продължение на няколко месеца, 
докато се постигне гладко функциониране на новия режим и по-високи нива на ваксиниране. 
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Като цяло се очаква реалният БВП на България да нарасне с 3,8% през 2021 година. През 2022 г. се предвижда растежът на 
БВП у нас да се ускори до 4,1% и да остане силен около 3,5% през 2023 г. Прогнозира се обаче, че ръстът на цените на 
енергията и храните ще подкопаят покупателната способност на домакинствата с ниски доходи. 
По отношение на инфлацията се очаква годишната да се ускори до 2,4% през 2021 г. и 2,9% през 2022 г. на фона на високите 
цени на енергията и техните вторични ефекти. След това се прогнозира, че инфлацията ще се забави до 1,8% през 2023 г., 
тъй като се очаква тези ефекти да изчезнат. 
Общо за ЕС очакването е темп на растеж от 5 %, 4,3 % и 2,5 % съответно през 2021 г., 2022 г. и 2023 г., като се обръща 
внимание, че тази прогноза зависи в голяма степен от два фактора: развитието на пандемията от COVID-19 и темпото, с 
което предлагането се адаптира към бързото възстановяване на търсенето след повторното отваряне на икономиката. 
Сред констатациите е и това, че европейската икономика се е върнала към растеж по-бързо от очакваното. Изтъква се, че 
през второто тримесечие е регистриран 14 % растеж на БВП в ЕС, който е най-високият отчетен досега. Като височина е 
сходен с безпрецедентния спад на БВП през същия период на 2020 година по време на първата вълна на пандемията. 
Прогнозата е, че този растеж ще продължи да бъде стимулиран от вътрешното търсене. Подобряването на пазарите на 
труда и очакваното намаляване на спестяванията следва да допринесат за запазване на стабилно темпо на разходите от 
страна на потребителите. 
Като нови предизвикателства се изтъкват пречките и сътресенията в предлагането в световен мащаб, които затрудняват 
дейността в ЕС, най-вече в неговия силно интегриран производствен сектор. На следващо място са посочени цените на 
енергията, най-вече на природния газ, чиито темпове на увеличаване са тревожни. Това се очаква да повлияе отрицателно 
на потреблението и инвестициите. 
Отчита се продължаващо подобряване на пазара на труда. През второто тримесечие на тази година икономиката на ЕС е 
създала около 1,5 милиона нови работни места, много работници са излезли от схемите за запазване на работните места, 
а процентът на безработица намаля. Общият брой на заетите лица в ЕС обаче все още е с 1 % по-малко от нивото преди 
пандемията. 
В прогнозата се предвижда заетостта в ЕС да нарасне с 0,8 % тази година, с 1 % през 2022 г. и с 0,6 % през 2023 г. Очаква се 
следващата година заетостта да надхвърли равнището си отпреди кризата и да започне да нараства през 2023 г. Очаква се 
безработицата в ЕС да намалее от 7,1 % тази година на 6,7 % и на 6,5 % съответно през 2022 г. и 2023 г. В еврозоната се 
очаква тя да бъде 7,9 %, 7,5 % и 7,3 % през трите години. 
По-добрите перспективи за растеж сочат по-ниски дефицити през 2021 г., отколкото се очакваше през пролетта. След като 
достигна 6,9 % от БВП през 2020 г., съвкупният дефицит в ЕС следва да намалее незначително на 6,6 % през 2021 г. 
благодарение на все още високата фискална подкрепа в началото на годината. 
Тъй като мерките за подкрепа и действието на автоматичните стабилизатори ще бъдат премахнати с продължаването на 
икономическия растеж, съвкупният дефицит на ЕС се очаква да намалее наполовина до около 3,6 % на БВП през 2022 г. и 
да спадне допълнително до 2,3 % през 2023 г. 
По отношение на инфлацията се коментира, че след няколко години на ниска инфлация силното възобновяване на 
икономическата активност в ЕС и в много развити икономики е придружено от нарастване на инфлацията над 
прогнозираните равнища. 
Годишната инфлация в еврозоната нарасна от отрицателните -0,3 % през последното тримесечие на 2020 г. на 2,8 % през 
третото тримесечие на 2021 г. Данните от октомври са 4,1 %, което е процент, достиган само веднъж, откакто започна 
публикуването на данните за инфлацията в еврозоната през 1997 г. 
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Това силно нарастване на инфлацията се дължи предимно на рязкото увеличение на цените на енергията, но изглежда е 
свързано също така с широк набор от икономически корекции след пандемията, което намеква, че настоящите високи 
равнища са до голяма степен временни. 
Очаква се инфлацията в еврозоната да достигне връх от 2,4 % през 2021 г., преди да намалее на 2,2 % през 2022 г. и на 1,4 
% през 2023 г., тъй като се очаква цените на енергията постепенно да се стабилизират. Що се отнася до ЕС, очаква се 
инфлацията през 2021 г. да бъде 2,6 %, през 2022 г. — 2,5 %, а през 2023 г. — 1,6 %. 
 
√ Пускът на газовата връзка с Гърция пред ново отлагане?  
AVAX, една от гръцките компании, изграждащи интерконектора България-Гърция, е изправена пред забавяне в доставката 
на материали, съобщава Euractiv България, позовавайки се на източници от Атина. 
Според български източник, запознат с темата, гръцкият консорциум няма да спази обявения срок до края на декември 
2021 г. за завършване на строителните работи, съответно крайният срок за пускане на интерконектора в експлоатация, 1 
юли, няма да бъде спазен, информира още изданието. 
Друг гръцки източник уточнява, че подизпълнителят на AVAX VALVITALIA, компания, която оперира в областта на доставката 
на оборудване и компоненти, предназначени за енергия, заявява, че се сблъсква със забавяне на поръчките си за 
материали от Китай и „следователно останалата част от проекта не може да продължи, освен ако предварителната работа 
е извършена.“ 
От българското Министерство на енергетиката са припомнили позицията си, заявена по време на многобройните си срещи 
с изпълнителите на проекта – че няма да се допуска повече забавяне. Ако това се случи, българската страна ще активира 
клаузата в договора за плащане на неустойки в размер на 90 000 евро/ден. 
Припомняме, газовата връзка е изключителнто важна за страната ни, тъй като по нея ще можем да получаваме газови 
доставки от Азербайджан по Южния газов коридор. Договорените обеми са 1 млрд. куб/метра годишна, като Баку 
многократно е изтъквал възможността за увеличаването им при желание от наша страна. В момента азерският газ е много 
по евтин от руския на Газпром. 
 
√ Критериите от Маастрихт: какво се случи с бюджетната дисциплина в ЕС в кризата  
Анализът на Адриан Николов и Иво Трифонов е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
В кризисната 2020 г. фокусът на публичните политики беше навременната подкрепа за икономиките, поставени под 
неочаквания натиск на прекъснатите вериги на доставки, ограниченията и свитото търсене. На този фон, бюджетната 
дисциплина остана на заден план, като това личи ясно в бюджетните показатели на страните членки на ЕС. 
Съобразяването поне с основни правила на бюджетната дисциплина традиционно е сред крайъгълните камъни на 
политиката на ЕС. За тази цел служат критериите за сближаване (т.нар. критерии от Маастрихт), които налагат граници на 
инфлацията, държавния дълг, бюджетния дефицит, дългосрочния лихвен процент и обменния курс между националната 
валута и еврото. Въведени първоначално като механизъм за спазване на бюджетна дисциплина в ЕС, те по-късно стават и 
основни критерии за присъединяването към единната валута. 
Критериите включват пет основни изисквания: 
1) Инфлация според хармонизирания индекс на потребителски цени – инфлацията в страните членки не бива да е повече 
от 1,5 процентни пункта над осреднената стойност между трите страни членки с най-ниска инфлация; 
2) Бюджетен дефицит – дефицитът, изразен като процент от БВП, не бива да надхвърля 3%. Правилото позволява дефицит, 
който надхвърля прага, само при изключителни условия. 
3) Държавен дълг – дългът, изразен като процент от БВП, не бива да надхвърля 60%. В случай на низходящ тренд, 
правилото позволява дълг над 60%, стига да се очаква в близко бъдеще той да падне под лимита. 
4) Дългосрочни лихвени проценти (средна доходност по десетгодишни държавни облигации) – дългосрочните лихви не 
бива да надхвърлят с повече от 2 процентни пункта осреднената стойност между трите страни членки с най-ниска 
инфлация. 
5) Стабилност на курса към еврото – правилото за стабилност на курса е по-гъвкаво от останалите; валутата на страната-
кандидат за членство не бива да е девалвирала значително през последните две години спрямо европейската валута. 
В периода преди настоящата криза тенденцията беше към постепенно съобразяване на все повече държави с критериите, 
особено що се отнася до дефицита и инфлацията, а България, Балтийските и Централноевропейските страни бяха сред 
онези, които най-често отговаряха на всички изисквания. 
 

https://ime.bg/bg/articles/vse-povee-dyrjavi-spazvat-maastrihtskite-kriterii-/
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От гледна точка на инфлацията според хармонизирания индекс на потребителски цени, през 2020 г. почти всички страни 
членки на ЕС са отговаряли на заложения критерий. Въпреки че при трите страни с най-нисък общ индекс на инфлация 
през годината – Гърция, Кипър и Естония – се наблюдава дори спад в кризисната година, единствено Словакия, Чехия, 
Полша, Румъния и Унгария надхвърлят с повече от 1,5 пункта средната им стойност. Трябва да имаме предвид обаче 
значителните повишения на потребителските цени през 2021 г., които най-вероятно ще поставят доста повече държави 
отвъд правилото за инфлация. 
 

 
 
Дефицитът реагира най-бързо в ситуация на криза, тъй като отразява текущото състояние на публичните разходи в 
конкретната година. По тази причина през 2020 г. има само две страни – Швеция и Дания – които се вместват в рамките на 
3%, а такива с бюджетен излишък липсват. Обратно, държавите членки, които имаха най-големи проблеми в хода на 
предишната криза, срещат значителни проблеми и в тази, като дефицитът на Испания през 2020 г. е бил -11%, на Гърция – 
-10,1%, на Италия – -9,6%. За сравнение, в предкризисната 2019 г. 17 от 27-те страни в ЕС са били с бюджет на излишък, а в 
нарушение на правилото са били единствено Франция и Румъния. 
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Що се отнася до държавния дълг, 2020 г. разделя ЕС наполовина, като под границата от 60% от БВП остават 14 страни, над 
нея – 13. И при този показател няма нито една държава, която да е успяла да свие дълга си през кризисната година, като 
повишението на дълга варира от 1,2 пр. п. в Ирландия до 26 пр.п. в Гърция. Показателно е също, че страните с най-висок 
дълг в годините преди кризата – Гърция, Испания, Кипър, Италия най-бързо акумулират нов дълг през 2020 г., като при тях 
повишението на дълга е между 20 и 25 пр.п. от БВП в рамките на годината. Новият дълг, поет през 2020 г., е прехвърлил 
над критерия само две страни – Австрия и Румъния. 
Дългосрочните лихвени проценти и стабилността на курса на националната валута към еврото са от значение най-вече за 
страните, поели по пътя към еврозоната, и затова не се спираме на тях в подробности. 
Що се отнася до България, подобно на повечето страни, най-видимият ефект от кризата е в рязкото покачване на 
бюджетния дефицит, с над 6 пр. п. в рамките на една година. Значително отражение има и върху държавния дълг, където 
ръстът е с почти 5 процента от БВП. Въпреки това, в сравнение с динамиката в повечето страни от ЕС, влошаването на 
индикаторите на България е относително леко. 
 

 
 
Въпреки че се ползват от вече почти 30 години, настоящата криза може да сложи край на критериите в настоящия им вид. 
Публикуван в края на октомври анализ  на Европейския механизъм за стабилност в частност сочи, че спазването на 
ограничението за дълга може да се окаже невъзможно за много от страните членки в средносрочен план  и се предлага 
сценарий, в който то бива повишено до 100% от БВП от настоящите 60%. По тази причина далеч не е изключено правилата 
за бюджетната дисциплина да заемат важно място в дебата за начина на функциониране на ЕС след пандемията. 
 
√ ЕК отделя 2 млрд. евро за програми, свързани с ИИ и цифровизацията 
Европейската комисия е приела три работни програми за програмата „Цифрова Европа“, очертаващи целите и конкретните 
тематични области, които ще получат финансиране в размер на общо 1,98 милиарда евро. Този първи набор от работни 
програми включва стратегически инвестиции, които ще бъдат от основно значение за постигането на целите на Комисията 
за осъществяване на цифровото десетилетие на Европа. 

https://www.esm.europa.eu/news/esm-discussion-paper-17-eu-fiscal-rules-reform-considerations
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_bg
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За да постигне своите цели, програмата „Цифрова Европа“ ще разгърне мрежа от европейски цифрови иновационни 
центрове, предлагащи достъп до изпитване на технологии, и ще подкрепя цифровата трансформация на частни и публични 
организации в цяла Европа, включително правителствата на национално, регионално или местно равнище, според случая. 
Европейските цифрови иновационни центрове ще бъдат важен инструмент в политиките на ЕС, по-специално в 
промишлената политика и политиката за малките и средните предприятия и новосъздадените предприятия, в подкрепа на 
дружествата и публичния сектор в двойния екологичен и цифров преход. 
Очаква се първите покани за представяне на предложения за програмата „Цифрова Европа“ да бъдат публикувани до края 
на ноември, а през 2022 г. ще бъдат публикувани още покани. Работните програми ще се изпълняват главно чрез 
безвъзмездни средства и обществени поръчки. Няколко действия, като например темите в рамките на инициативата 
„Дестинация Земя“, ще се изпълняват чрез непряко управление, като партньорските организации ще осигуряват 
необходимите разработки. 
Основната работна програма е на стойност 1,38 милиарда евро и ще бъде насочена към инвестиции в областта на 
изкуствения интелект (ИИ), облачните компютърни услуги и пространствата на данни, квантовата комуникационна 
инфраструктура, задълбочените цифрови умения и широкото използване на цифровите технологии в икономиката и 
обществото до края на 2022 г. 
Наред с тази основна работна програма Комисията публикува две специални работни програми: първата е съсредоточена 
върху финансирането в областта на киберсигурността с бюджет от 269 милиона евро до края на 2022 г.; втората – върху 
създаването и функционирането на мрежата от европейски цифрови иновационни центрове с бюджет от 329 милиона 
евро до края на 2023 г. 
Основната работна програма за програмата „Цифрова Европа“ включва инвестиции в области като: 

• разгръщането на общи пространства на данни (напр. пространства на данни за производството, мобилността и 
финансите), които ще улеснят трансграничния обмен на данни за предприятията, включително малките и средните 
предприятия (МСП) и новосъздадените предприятия, и публичния сектор, както и разгръщането на обединена 
инфраструктура и услуги от типа „от облака към периферията“ – гръбнака на цифровите решения, които ще 
гарантират сигурни потоци от данни; 

• изграждането на съоръжения за изпитване и експериментиране с решения, основани на ИИ, с цел да се насърчи 
използването на надежден ИИ (включително използването от страна на МСП и на новосъздадените предприятия) 
в отговор на ключови обществени предизвикателства, включително изменението на климата и устойчивото 
здравеопазване (напр. внедряване на съоръжения за изпитване на ИИ за здравето и интелигентните градове и 
общности); 

• разгръщането на сигурна квантова комуникационна инфраструктура за ЕС (EuroQCI), която ще предложи висока 
устойчивост срещу кибератаки; 

• създаването и въвеждането на магистърски програми в областта на ключовите авангардни цифрови технологии с 
цел повишаване на цифровите умения в Европа, включително действия, като интензивни цифрови курсове за МСП, 
както беше съобщено през 2020 г. в програмата за умения и стратегията за МСП. 

• създаването, експлоатацията, развиването и непрекъснатото поддържане на цифрови услуги за трансгранична 
оперативна съвместимост на решенията в подкрепа на публичните администрации (напр. европейската цифрова 
идентичност). 

В работната програма в областта на киберсигурността ще бъдат направени инвестиции в изграждането на съвременно 
оборудване, инструменти и инфраструктури за данни в областта на киберсигурността. С нея ще се финансира развитието и 
най-доброто използване на знанията и уменията, свързани с киберсигурността, ще се насърчава обменът на най-добри 
практики и ще се гарантира широкото внедряване на най-съвременните решения в областта на киберсигурността в 
европейската икономика. 
 
√ "Данъчни информатори" помагат във Франция за събиране на укрити данъци  
Програмата за „данъчните информатори“ придобива все по-голяма популярност във Франция. Благодарение на тeзи, които 
предоставят ценни сведения на данъчните служби, в хазната са влезли 110 млн. евро от 2017 г. насам, пише Les Echos. 
Тези хора не трябва да се наричат „доносници“, а „данъчни информатори“. Гражданите, които предоставят сведения за 
данъчни измами на агентите от Берси (седалището на Министерството на икономиката и финансите на Франция), дори и 
да го правят срещу възнаграждение, което може да достигне до 1 млн евро, всъщност правят услуга на обществото. Това  
припомня в свой доклад депутатът-социалист Кристин Пирес-Бон. 
Парламентаристката изказва задоволството си от нарастващата популярност на тази програма, влязла в сила през 
декември 2016 г. Броят на сигналите се е увеличил в рамките на три години от 27 на 71, което според нея е знак, че това 
явление придобива „все по-голяма социална приемливост“. 
Гаранция за анонимност 
В разрез с широко разпространеното мнение, информаторите не се ползват с никаква държавна защита срещу 
професионални репресии. Единственото, което администрацията гарантира, е тяхната анонимност. 
Макар че резултатът от дейността им е капка в морето на фона на общите данъчни измами, които се изчизсляват на десетки 
милиарди евро, финансовият баланс на програмата е положителен. Шестимата данъчни информатори са успели да 
осигурят между януари 2017 и септември 2021 г. постъпления в размер на малко повече от 110 млн евро, се казва в 
доклада. В замяна те са получи възнаграждение от 1,8 млн евро. „Това може да се оцени като твърде изгодно за 
обществените финанси“, изтъква Пирес-Бон. 
Трансфер на знания 
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Освен чисто финансовия аспект на програмата, Кристин Пирес-Бон извежда на преден план още едно нейно предимство. 
„Данъчните информатори имат образователна роля по отношение на данъчната администрация като ѝ 
предоставят по този начин знания за новите изключително сложни техники и схеми за данъчни измами“. Това е един 
вид прехвърляне на знания към агентите от Берси, които след това могат да бъдат използвани в тяхната работа. 
Като отчита окуражаващите резултати, Пирес-Бон препоръчва да се разшири обхвата на експеримента, който на теория 
трябва да приключи на 31 декември. Трябва да се види дали разпростирането на програмата върху всички измами над 
100 000 евро ще се окаже плодотворна. Първите признаци са благоприятни. Това разширяване на периметъра на 
данъчните измами доведе до увеличаването на броя на сигналите, които се отнасят преди всичко до корпоративния данък, 
се казва в доклада. 
Смъртни заплахи 
През 2020 г. беше решено програмата за информаторите да обхване и ДДС. Но засега това остава само на думи. Във 
финансовото министерство си дадоха ясна сметка, че трябва да се използват всички възможни средства за разкриването 
на измамите в тази област. На този етап обаче приносът на информаторите е незначителен. Подадени са твърде малко 
сигнали, които могат да бъдат използвани от фискална гледна точка. 
Депутатът препоръчва да се увеличи възнаграждението на информаторите до „15% от сумите, постъпили в бюджета в 
случаите с голяма обществена значимост“. Тя смята, че мерките за сигурност, с които се ползват данъчните служители 
трябва да се разпрострат и върху информаторите, като запазването на тяхната анонимност е абсолютно задължително, тъй 
като има сигнали за случаи на тормоз, на словесни заплахи и дори за смъртни заплахи. 
 
Мениджър 
 
√ България трябва да се фокусира върху прехода към дигитална енергетика  
Петър Холаковски е роден в Чехия. По време на кариерата си заема различни позиции в банковия сектор, 
телекомуникациите, IT сектора и др. В началото на 2016 г. е назначен на поста изпълнителен директор на „ЧЕЗ 
Разпределение“ в България. Продължава да изпълнява същата длъжност и след продажбата на дружеството на 
„Еврохолд“ в средата на тази година. 
Електроразпределителните дружества са в ядрото на промените, които ще превърнат зелената енергетика от пожелание 
в действителност. Защо е така и какво предстои Посрещането на новите изисквания за зелен енергиен сектор е 
невъзможно без разпределителни дружества от ново поколение и без ясното осъзнаване, че нашата визия трябва да 
кореспондира с целите на ЕС. Новите изисквания вече са на прага ни, Зелената сделка е факт. Целта е икономиката на ЕС 
да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. Визията на Европа предвижда трансформация на енергетиката към 
производство само от възобновяеми източници на енергия, електроенергийна ефективност и дигитализирани системи за 
управление на мрежата. Крайна цел до 2030 г. е намаляване на вредните емисии с поне 55% и увеличаване на дела на 
потребяваната енергия, произведена от ВЕИ, до 40%. В момента в България този дял е около 21%. Това означава не само 
ръст на големите ВЕИ, но и повече малки локални производители и създаване на механизми за управление на такава 
децентрализирана система на различни източници на електроенергия. Популярна ще бъде peer to peer търговията. 
Например съседи могат да си продават взаимно излишното количество произведена или съхранена от тях енергия. 
Особено важно ще бъде и складирането на енергията от ВЕИ, за да може например акумулираната през деня соларна 
енергия да се използва и през нощта. Вече започва и масово използване на електромобили. Това ще има огромно 
отражение върху енергийната система. В Европа в момента има 0,5 млн. зарядни станции, като се предвижда през 2025 г. 
те да достигнат 1,2 млн. и 2,2 млн. през 2030 г. Има и предложение от 2035 г. да спре регистрацията на автомобили с 
двигатели с вътрешно горене. Обслужването на множество зарядни станции за електромобили изисква нов тип 
управление на мрежата и увеличение на капацитета ѝ. За да съществува всичко, казано до тук, в една стабилна система, е 
необходимо да се инвестира в цифровизация на мрежата и да се внедрят технологии, които да позволят на 
електроразпределителните дружества да отговорят на нуждите на пазара. 
- На какъв етап от трансформацията на мрежата е „ЧЕЗ Разпределение“? 
- Започнахме реформи, не изоставаме от тенденциите в европейски мащаб. Разбира се, най-сериозен остава въпросът за 
финансирането на промените. Развитието на мрежата за момента се обезпечава само от цените за мрежови услуги, които 
са регулирани, тяхната промяна не зависи от пазара. За да е по-ясно – от 100 лв. сметка за ток в нашето дружество остават 
около 14 лв. В България цените за мрежови услуги са сред най-ниските в Европа – повече от два пъти по-ниски от средните 
за ЕС. В същото време разходите за развитието на мрежата са аналогични на западноевропейските. Всичко това ограничава 
възможностите за развитие на мрежата, за пълна трансформация и осъществяване на енергийния преход с необходимите 
темпове. Затова и няколко пъти кандидатствахме за финансиране за модернизацията на мрежата и разширяване на 
капацитета щ чрез Плана за възстановяване и устойчивост на България. Предложихме редица проекти, но не беше 
одобрена никаква подкрепа за ЕРП в България, въпреки че ние имаме основна роля в прехода към енергетиката от ново 
поколение. Редно беше да се предвиди финансиране в плана, което би обезпечило нуждата от допълнителни инвестиции 
в мрежата. Посоката е ясна и ние не спираме да се борим за осигуряване на допълнителни средства. Надяваме се, че 
сериозността на проблема ще бъде осъзната на национално ниво и ще се постави фокус върху прехода към дигитална 
енергетика. Електроенергийната система е един цялостен организъм и ако искаме той да се развива, не може да бъде 
оставен един от органите му да боледува. В противен случай ще страда цялата система. 
- Каква е стратегията ви на този етап? Започнахте ли този преход? 
- Да. Съвместно с новия собственик на компанията „Еврохолд“ ние актуализираме стратегията в съответствие с новите 
изисквания и изготвяме дългосрочен план за развитие. Междувременно въвеждаме нови технологии, системи и елементи 
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за дистанционно управление. Масовото събиране на данни за развитие на Географската информационна система (ГИС) е 
фундаментът за дигитализация и внедряване на останалите системи. Фокусираме се върху внедряването на дистанционно 
обслужвани електромери. Това е един модерен подход, който ни дава възможност да имаме поглед в реално време върху 
доставките и консумацията на електроенергия. В момента работим и с пилотна версия на система, която изобразява 
разпределителната мрежа в реално време и позволява нейното управление от разстояние. Въвеждаме и платформа за 
ефективно управление на екипи на терен. Имплементираме автоматизирани съоръжения по мрежата. Резултатът ще бъде 
по-бърза локализация на аварии и онлайн наблюдение върху качеството. Ще разполагаме с различни аналитични 
възможности, включително и възможност за прилагане на различни алгоритми и изкуствен интелект с цел вземане на 
превантивни мерки при откриване на потенциални рискове за мрежата. Ще можем да отговаряме на различни промени, 
например на очаквания ръст в потреблението и промяната на потребителските изисквания. В заключение иновациите ще 
позволят по-ефективно управление на мрежата и балансиране на капацитета щ, оптимизиране на разходите по цялата 
верига и ще позволят децентрализация на цялата енергийна система. Не на последно място чрез тях ще допринесем за 
декарбонизацията и подобряване на околната среда. Не трябва да забравяме, че промени настъпват не само в резултат на 
декарбонизацията. Съществуват различни фактори, които водят до необходимостта от промени. Работата от разстояние 
например променя изискванията. Наблюдават се товари по мрежата там, където ги е нямало. И ние трябва да се 
адаптираме. Понякога изключително спешно. 
- Всички тези промени не налагат ли промяна в изискванията към служителите? Как се справяте с необходимостта от 
експертен персонал в тази сфера? 
- Безспорен факт е, че има недостиг на специалисти в електроенергетиката. Затова имаме дългосрочни програми за 
привличане и задържане на квалифицирани кадри, за обучение и преквалификация. Ще дам за пример и вътрешното ни 
състезание „ОлимпиАГА“, отворено за всички служители в компанията независимо какви позиции заемат. Под формата на 
отборна игра всички желаещи имат възможност в симулирана реалност да работят с най-модерната система за 
автоматизирано управление на мрежата. Ако покажат потенциал и желание, им даваме възможност да се развиват в нова 
посока. От години развиваме и програми за дуално обучение, стипендиантски и стажантски програми в средните и висшите 
училища в България. Много е важно необходимостта от добре подготвени кадри да бъде осъзната на по-мащабно ниво. 
Първо бъдещите студенти да знаят, че секторът вече се нуждае не само от електротехници, но и от специалисти, 
занимаващи се със смарт технологии от различен тип, IT професионалисти и т.н., а университетите от своя страна да 
адаптират своите специалности, за да отговорят на промените. Това сякаш вече се случва, само преди дни имахме 
запитване от Техническия университет в София точно в тази връзка. Важно е образователната система да бъде адаптирана 
към нуждите на сектора. 
 
√ Европейските борси търсят посока на фона на данните за инфлацията в САЩ  
В ранната търговия в четвъртък европейските борсови индекси се задържат на нива, сходни с вчерашните, след като 
данните за ръст на инфлацията в САЩ разтърсиха пазарите, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,75 пункта, или 0,16%, до 484,51 пункта, след като индексът на 
потребителските цени в САЩ за октомври достигна най-високото си ниво на годишна база от ноември 1990 г., което може 
да накара Федералния резерв на САЩ да затегне паричната си политика. 
Немският показател DAX се повиши с 20,35 пункта, или 0,13%, до 16 088,18 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 29,97 пункта, или 0,41%, до 7 370,12 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 16,34 пункта, 
или 0,23%, до 7 061,5 пункта. 
„Има голяма загриженост относно безумния ръст на инфлацията в САЩ. 31-годишен връх не е нещо, което трябва да се 
пренебрегва“, коментира анализаторът на AJ Bell Дани Хюсън. 
„Не мисля, че пазарите очакват това да бъде пика на инфлацията, особено като се вземат предвид външните влияния, сред 
които проблемите с веригата на доставките и повишението на цените на суровините, както и на разходите за живот“, 
добави той. 
Данните за потребителските цени в САЩ дойдоха, след като стана ясно, че производствените цени в китай са достигнали 
26-годишен връх през октомври на фона на високите цени на въглищата.  
Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании в Европа се повиши с 2,60%, след като задлъжнелият 
китайски строителен предприемач Evergrande успя да избегне дефолт с лихвено плащане в последния момент за трети път 
в рамките на един месец. 
Междувременно Goldman Sachs повиши 12-месечния си ценови таргет за STOXX 600 от 520 на 530 пункта, мотивирайки 
решението си с демонстрираната устойчивост на печалбите на европейските компании на фона на проблемите с веригите 
на доставки. 
Очакванията са печалбите на компаниите от STOXX 600 да са нараснали с 60,7% през третото тримесечие до 104,4 мрлд. 
евро, сочат данните на Refinitv. Прогнозата от предходната седмица бе за растеж от 57,2%. 
Акциите на швейцарския химически концерн Sika поскъпнаха с 9,55% до рекорден връх, след като той се съгласи да 
придобие компанията за строителни химикали MBCC за 6 млрд. долара. 
Цените на книжата на имотните компании Shaftesbury и Capital & Counties се повишиха с 0,31% и 1,49%, след като 
J.P.Morgan повиши рейтинга си за техните акции и отбеляза, че най-лошото от пандемията от COVID-19 вече е зад нас. 
Понижения на Уолстрийт 
Американските борсови индекси се оцветиха в червено в сряда, след като данните за потребителските цени през октомври 
показаха най-големият годишен ръст от над 30 г., пише Си Ен Би Си. 
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Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 240,04 пункта, или 0,66%, до 36 079,94 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 38,54 пункта, или 0,82%, до 4 646,71 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 263,84 пункта от стойността си, или 1,66%, достигайки ниво от 15 622,71 пункта. 
Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа нарасна с около 11 базисни пункта на фона на данните 
за инфлацията в САЩ. 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%.    
След скока на доходността по облигациите, инвеститорите се пренасочиха от технологичния сектор към банковия, както и 
към златото  и биткойна. 
„Индексът на потребителските цени, публикуван в сряда, показа още един месец над целта за инфлация на Федералния 
резерв, главно заради продължаващите проблеми с веригата за доставки и недостига на работна ръка. Ако инфлацията не 
спадне, на Федералният резерв може да се наложи да намали с стимулите с по0бързо темпо и и да повиши лихвените 
проценти, което може да навреди на акциите и облигациите“, коментира Нанси Дейвис, основател на Quadratic Capital 
Management. 
След публикуването на данните за инфлацията търговците промениха прогнозата си за първото повишение на лихвите на 
централната банка на САЩ на юли 2022 г. 
Акциите на технологичните компании бяха подложени на натиск в сряда заради растящата доходност на облигациите. 
Цените на книжата на AMD, Nvidia и Alphabet се понижиха съответно с 4,11%, 3,91% и 2,03%. 
Ръстът на доходността обаче подкрепи банковия сектор, като акциите на Bank of America и Wells Fargo поскъпнаха с 0,75% 
и 0,94%. 
Инвеститорите също търсеха хеджиране на инфлацията извън акциите и облигациите. Златото и биткойът поскъпнах, тъй 
като инвеститорите търсеха активи, които биха могли да запазят стойността си по-добре на фона на покачването на цените. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък, следвайки 
данните за инфлацията в САЩ. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 171,08 пункта, или 0,59%, до 29 277,86 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 40,32 пункта, или 1,15%, до 3 52,79 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 27,70 пункта, или 1,14%, до 2 457,78 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng добави 251,85 пункта към стойността си, или 1,01%, завършвайки сесията при ниво от 25 247,99 пункта. 
Листнатите в Хонконг акции на строителния предприемач China Evergrande Group поскъпнаха с 6,75%, след като стана ясно, 
че задлъжнялата е успяла да извърши лихвено плащане към международната клирингова компания Clearstream в 
последния момент. На този фон акциите на China Vanke и Country Garden поскъпнаха съответно с 6,73% и 5,39%. 
Подиндексът Hang Seng Properties се повиши с с 2,65% до 31 674,34 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 5,25 пункта, или 0,18%, до 2 924,92 пункта.   
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 42 пункта, или 0,57%, до 7 381,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX регистрира ръст 
от 2,09 пункта, или 0,35%, до 605,79 пункта. BGBX40 се повиши с 0,44 пункта, или 0,32%, до 138,32 пункта. BGTR30 напредна 
с 2,21 пункта, или 0,33%, до 664,64 пункта. BGREIT регистрира ръст от 1,08 пункта, или 0,66%, до 165,76 пункта. 
 
√ Цените на петрола са се насочили към нов седмичен спад  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в, заличавайки печалбите от предходната сесия, след като доларът 
продължи да поскъпва на фона на очакванията, че Федералния резерв на САЩ ще представи планове за повишаване на 
лихвите в опит да укроти инфлацията, предаде Ройтерс. 
Към 8:30 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,57  долара, или 0,69%, до 82,30 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,53 долара, или 0,65%, до 81,06 долара за барел 
„Зелените пари може да останат силни, докато пазарът не усвои напълно очакванията за по-агресивен Фед, което може да 
не се случи по-рано от средата на 2022 г. Преди това да стане, силният долар може да играе ролята на насрещен вятър за 
цените на петрола“, коментира Леона Лиу, анализатор в DailyFX. 
И двата бенчмарка са на път да завършат седмицата със спад от около 0,7%, следвайки резки движения нагоре и надолу, 
повлияни от скока при долара и спекулациите относно възможността администрацията на Джо Байдън да освободи 
допълнителни количества петрол от стратегическия резерв на САЩ за охлаждане на цените. 
Вчера Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) намали прогнозата си за за глобалното търсене на петрол 
през четвъртото тримесечие до средно 99,49 млн. барела на ден, което е с 330 хил. барела под прогнозата от октомври. 
„Макар че цените на петрола може да се облагодетелстват от възстановяването на търсенето, покачващите се цени на 
енергията и по-силната инфлация може да намалят перспективите за растеж“, коментира Лиу. 
Миналата седмица Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, известни като 
ОПЕК+, реши да се придържа към плана си за увеличаване на добива с по 400 хил. барела на ден през всеки месец до 
април 2022 г. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 



21 

 

БНТ, „Денят започва" 
- За посланията и политическата реч в кампанията - анализът на езиковедите 
- Преди вота - организацията и машините за гласуване 
- За поскъпването на основните стоки и доходите ни - финансистът Левон Хампарцумян 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- ГЕРБ на финалната права преди изборите в неделя. 
- Машини в повече. Може ли да се манипулира вотът "2 в 1"? И още: демонстрираме на живо в студиото как ще 

гласуваме. 
- Кой влиза в следващия парламент и ще има ли балотаж за президент? Какво показват данните от последното 

социологическо проучване на „Галъп интернешънъл"? 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - ГЕРБ - 22,9-24,1%, ПП - 14,8-16,5%, БСП - 12,1-16,7% 
в. Труд - Доказан престъпник влиза в парламента 
в. Телеграф - 9 млн. отсъствия навъртяха ученици 
в. Монитор - Всеки софиянец със зелена площ, по-малка от гараж 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Цирк с ЦИК тя е платила, май без да знае, 1 793 400 лева за ония машини, подлудили яко народ и политици 
в. 24 часа - Борисов вече обяви изборите за фалшифицирани 
в. Труд - Локдаун до десет дни 
в. Труд - Учениците с антитела пропускат тестовете 
в. Телеграф - ЦИК със сигнал до главния прокурор за машините 
в. Телеграф - КАТ на лов за пешеходци 
в. Монитор - Спор за допълнителните машини - колко са, къде са и чии са 
в. Монитор - 100 лева бонус на месец за учителите, които правят тестове 
Водещи интервюта 
в. Сега - Петър Ганев: Бавенето на бюджета за 2022 г. с политическа цел е опасно 
в. 24 часа - Проф. Янаки Стоилов конституционен съдия: Ще ми бъде полезно да общувам с граждани които се интересуват 
от конституцията, а не само да съм кабинетен съдия 
в. Труд - Даниел Митов, зам.-председател на ГЕРБ, пред "Труд": Президентът и протестните партии въвличат България от 
криза в криза 
в. Телеграф - Проф. Христо Пимпирев: Изследваме сънищата на Антарктида 
в. Монитор - Евродепутатът Емил Радев: Системата e-CODEX ще улесни достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса  
Водещи анализи  
в. Сега - В търсене на партията предател 
в. Сега - Магистрала по български - хем златна, хем недовършена 
в. 24 часа - Паяци и машини на финала който лаел, вече хапе! 
в. Труд - Бъдещето едни очаква, а други дебне 
в. Телеграф - Всеки сам си преценя 
в. Монитор - Солидарност не само от ЕС, но и в страната 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 ноември 
София. 

- От 8.30 ч във „Фейсбук" страницата на Министерски съвет премиерът Стефан Янев ще отговаря на въпроси на 
граждани и медии в рубриката „Властта говори! Открито". 

- От 10.00 ч. областният управител на Софийска област Радослав Стойчев ще покаже реда и организацията в залата, 
в която ще се приемат изборни книжа, съобщиха от Областната администрация. 

- От 11.00 ч. на бул. „Цариградско шосе" 115Г, Мегапарк, ще се състои иновативния пътуващ шоурум: Huawei 
Roadshow 2021 "Lighting Up the Future"! 

- От 14.30 ч. онлайн в платформата Zoom или на живо в Център за образование и култура „Илиев" ще се състои 
дискусия на тема „Енергийна дисекция: Думата е на експертите", организирана от Атлантическия клуб в България 
и Американския университет в България (AUBG). 

- От 11.00 ч. в сградата на ГД „Национална полиция" ръководството на МВР ще даде пресконференция, на която ще 
представи информация за създадената организация и предприетите действия за осигуряване на подготовката и 
провеждането на предстоящите избори. 

- От 19.00 ч. в Голямата зрителна зала на Софийската опера ще се играе операта „Електра" на Рихард Щраус. 
*** 
Велико Търново. 

- От 17.30 ч. в галерия „„Рафаел Михайлов" ще бъде открита изложбата „20 години специалност Графичен дизайн и 
визуални комуникации", организирана от Факултет Изобразителни изкуства и Община Велико Търново. 

*** 
Кюстендил. 
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- От 12.00 ч. в Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора" ще се състои тържествена церемония по 
връчване на Националната награда за скулптура „Акад. Иван Лазаров". 

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

