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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БТА 
 
√ От АОБР очакват от новата власт в България ускорено постигане на стандартите за влизането на страната ни в ОИСР, 
еврозоната и Шенгенското пространство 
Ускорено постигане на стандартите за влизането на страната ни в ОИСР, еврозоната и Шенгенското пространство. 
Запазване на макроикономическа и финансовата стабилност, данъчния модел и ставки са сред основните очаквания на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ след сформирането на нов парламент и правителство, 
коментира за БТА Васил Велев, който тази година е ротационен председател на АОБР. Ускоряване на икономическия 
растеж чрез по-добра бизнес среда, намаляване на административните тежести и свеждане на регулациите до минимално 
изискуемите от правото на ЕС, електронно управление, насърчаване на инвестициите и иновациите и борба с корупцията, 
сивата икономика и картелите, са сред другите приоритетни за бизнеса сфери. 
Преди изборите АОБР се срещна с представителите на "Демократична България", Коалиция "Изправи се БГ! Ние идваме!", 
БСП и ДПС, за да представи очакванията на бизнеса след изборите, препоръките за бюджета на държавата за догодина.  
От Асоциацията настояват в държавния бюджет за 2022 г. да бъдат предвидени средства за финансиране на политики за 
справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19, и енергийната криза. В препоръките си към бюджета четирите 
национално представителни организации искат в бюджета за следващата година да бъде заложен ресурс за провеждане 
на политики за подобряване на бизнес средата, както и възможности за осигуряване на икономически растеж на България, 
включително чрез осигуряване на достатъчно средства за съфинансиране на Националния план за възстановяване и 
устойчивост и Споразумението за партньорство. С бюджета за 2022 г. страната ни трябва да направи и следващата стъпка 
по пътя ни към еврозоната и ОИСР. От бизнеса поискаха при конструирането на новия парламент проектът на държавен 
бюджет за догодина да бъде внесен и гласуван в ускорени срокове и не от "плаващо", а от мнозинство, което ще носи 
отговорност за решенията си. 
Като изключително важни от АОБР на срещите с партиите бяха посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, 
включително ускорено инвестиране на европейските фондове. Сред тях са продължаване на мярката за запазване на 
заетостта, прилагане на мярка за финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите от продажби 
над 30 на сто спрямо реализираните през 2019 г., която да подкрепи ликвидността на българските предприятия, както и 
мерки за компенсиране на българските предприятия за безпрецедентно високите, надхвърлящи в пъти разчетите на КЕВР, 
цени на електрическата енергия и на природния газ. 
Представителите на АОБР категорично обявиха подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при запазване на 
равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Според организацията това е 
един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж. В 
допълнение на това АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и 
общински такси. За пореден път работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на 
изчисляването на такса "Битови отпадъци" на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 да бъде изработен 
на основа, при която таксата се изчислява на принципа "замърсителят плаща". 
Сред другите важни препоръки на АОБР бяха преустановяване на административното увеличаване на минималната 
работна заплата и пенсия, отмяна на архаичните минимални осигурителни доходи, запазването на размера на 
максималния осигурителен доход, докато средният не превиши половината му, прекратяване на заплащането от 
предприятията на първите три дни болнични и други. 
Партийните обещания 
АОБР и "Демократична България" си обещаха да засилят сътрудничеството си след изборите. На тази среща 
работодателите препотвърдиха приоритета си за присъединяване на страната ни към еврозоната и ОИСР и заявиха, че ще 
разчитат на "Демократична България" за ускоряване на необходимите реформи в съдебната система и постигане на 
необходимите стандарти за върховенство на правото, сигурност на собствеността, ограничаване на корупцията и 
ефикасност на публичните разходи. "За нас е изключително важно да установим работна комуникация с представителите 
на бизнеса. Това е една от най-важните цели, за да можем да взимаме предвид оценките и препоръките при 
осъществяването на различни мерки и политики. Основни приоритети на "Демократична България" са постигане на 
качество на законодателството, придържане към минимума на нормите, поставени от ЕС, повишаване на ефективността 
на публичните разходи. Във Ваше лице считаме, че ще намерим партньор за трудните стъпки, които трябва да бъдат 
извървени", заяви председателят на "Демократична България" Христо Иванов на срещата с АОБР, цитиран от Асоциацията. 
Участниците в срещата са били единодушни, че трябва да се ускорят административната реформа и електронното 
управление за подобряване на бизнес средата и осигуряване на икономически растеж на България. 



2 

 

След срещата на АОБР с коалиция "Изправи се БГ! Ние идваме!" стана известно, че политическата формация ще подкрепи 
Асоциация на организациите на българските работодатели в искането за повишаване на компенсациите за българските 
предприятия заради извънредно високите цени на електроенергията и природния газ. На срещата бяха коментирани и 
различни механизми за подкрепа, съобщиха от Асоциацията. 
"Нашата коалиция стои зад почтения български бизнес, който дава работа на 2 млн. души. "Изправи се БГ! Ние идваме!" 
сме за временно премахване на ДДС и акциза на тока, както призова и ЕК, на енергоносителите и други стоки и услуги от 
първа необходимост. ДДС да се махне и от сметките на битовите, и от сметките на бизнес потребителите на ток. В условията 
на лавинообразно нарастване на цените на тока тази мярка би била спасителна за бизнеса и домакинствата. За нас 
обявената подкрепа от 110 лв. е недостатъчна и настояваме държавата да поеме цялото увеличение на цената на тока за 
фирмите", посочи Мая Манолова, председател на коалицията, на срещата с АОБР, цитирана от Асоциацията. 
По думите й, бизнесът е прав да протестира, че мярката 60/40 остава с праг за получаване при 30 процента спад на оборота. 
Тя обяви, че за "Изправи се БГ! Ние идваме!" този праг трябва да се намали на 15 процента, за да не се стигне до верижни 
фалити на малки и средни фирми и хиляди хора да отидат в Бюрата по труда. 
Работодателите ще разчитат на подкрепата на "Изправи се БГ! Ние идваме!" за съдебната реформа, правната сигурност и 
сигурността на собствеността, за ограничаване на корупцията и по-голяма ефективност на публичните инвестиции. Роди се 
идеята "Изправи се БГ!" да осветява неефективностите в публичните финанси, като провежда конкурс за антинаграда за 
най-неизгодна сделка на годината, съобщиха от Асоциацията. 
АОБР на срещата с БСП постави основните си искания за политики, мерки в подкрепа на икономическия растеж и 
вижданията си за държавния бюджет догодина. Работодателите очакват БСП да способства за включване в бюджета на 
разчети за реализиране на конкретни реформи в здравноосигурителната система с акцент върху превенцията и 
профилактиката, както и ускоряване на реформите в образованието за привеждането му в съответствие с потребностите 
на пазара на труда и насърчаване на реализацията на завършилите в страната. 
"БСП вече е готова с програма и спешни мерки за първите 100 дни на следващото управление. Каквото и да се случи след 
14 ноември, нашето желание е да влезем в 47-ото народно събрание с разумни и работещи решения за справяне с 
икономическата и енергийната криза. Сред тях са възможности за намаляване на ДДС на храните, удължаване на мерките 
за държавна помощ след 31 декември 2021 г., механизъм за компенсиране на шоковите цени на електроенергията. 
Поискахме тази среща, защото искаме да чуем и предложенията на бизнеса", заяви председателят на БСП Корнелия 
Нинова, цитирана от Асоциацията. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели и Движението за права и свободи /ДПС/ се обединиха по 
време на срещата си около мнението за запазване на данъчната стабилност в България и намаляване на 
административните такси. И представителите на АОБР, и тези на ДПС са били категорични, че трябва да се прилага 
стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавните и общинските такси, съобщиха от 
Асоциация. 
"Тези срещи за нас са много важни, особено в изключително сложната ситуация, в която се намира България в момента - 
поредни избори в рамките на една година и липса на редовно правителство. За нас бъдещо правителство трябва се 
сформира около програма и няколко общонационални приоритета, а бюджетът трябва да се прави на база на политиките, 
записани в тази програма. Ние не просто сме отворени към препоръките на бизнеса за бюджета, ние ги изискваме. За нас 
това е единственият възможен път за изход от кризата в момента", заяви на срещата заместник-председателят на ДПС 
Йордан Цонев, цитиран от Асоциацията. 
По думите на другия заместник-председател на ДПС Халил Летифов задачата на следващото Народно събрание е да се 
формулират и реализират мерки, които да подкрепят и съхранят българския бизнес. "Бизнес среда у нас няма, само Вие 
знаете какво Ви коства да работите и развивате предприятията си у нас. Държавата трябва да спре да бъде мащеха за 
родните компании и майка - за чуждите", допълни още той, цитиран от Асоциацията. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Ускоряване на влизането ни в еврозоната, ОИСР и Шенген, иска бизнесът 
Ускорено постигане на стандартите за влизането на страната ни в Организация за икономическо сътрудничество и 
развитие, еврозоната и Шенгенското пространство, запазване на макроикономическа и финансовата стабилност, данъчния 
модел и ставки са сред основните очаквания на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) след 
сформирането на нов парламент и правителство. Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БТА, който тази година е и ротационен председател на АОБР. 
Ускоряване на икономическия растеж чрез по-добра бизнес среда, намаляване на административните тежести и свеждане 
на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, електронно управление, насърчаване на инвестициите и 
иновациите и борба с корупцията, сивата икономика и картелите, са сред другите приоритетни според бизнеса сфери. 
Преди изборите АОБР се срещна с представителите на "Демократична България", Коалиция "Изправи се БГ! Ние идваме!", 
БСП и ДПС, за да представи очакванията на бизнеса след изборите, препоръките за бюджета на държавата за догодина.  
Работодателите настояват в държавния бюджет за 2022 г. да бъдат предвидени средства за финансиране на политики за 
справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19, както и с енергийната криза. В препоръките си четирите 
национално представителни организации искат в бюджета за следващата година да бъде заложен ресурс за провеждане 
на политики за подобряване на бизнес средата, както и възможности за осигуряване на икономически растеж на България, 
включително чрез осигуряване на достатъчно средства за съфинансиране на Националния план за възстановяване и 
устойчивост и Споразумението за партньорство.  
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На срещите с партиите са били посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране 
на европейските фондове. Сред тях са продължаване на мярката за запазване на заетостта, прилагане на мярка за 
финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите от продажби над 30 на сто спрямо 
реализираните през 2019 г., която да подкрепи ликвидността на българските предприятия, както и мерки за компенсиране 
на фирмите за безпрецедентно високите, надхвърлящи в пъти разчетите на КЕВР, цени на електрическата енергия и на 
природния газ. 
Бизнесът категорично обяви подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при задържане на равнищата на данъчните 
ставки и на осигурителните вноски за 2022 година. Според организацията това е един от основните фактори за насърчаване 
на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж. В допълнение на това АОБР настоя за стриктното 
спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и общински такси. За пореден път 
работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на такса "Битови 
отпадъци" на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 да бъде изработен на основа, при която таксата се 
изчислява на принципа "замърсителят плаща". 
Сред другите важни препоръки на асоциацията бяха преустановяване на административното увеличаване на минималната 
работна заплата и пенсия, отмяна на архаичните минимални осигурителни доходи, запазването на размера на 
максималния осигурителен доход, докато средният не превиши половината му, прекратяване на заплащането от 
предприятията на първите три дни болнични и други. 
 

 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ При обработени почти 43% от протоколите: 7 партии в НС и балотаж за президент  
На изборите за президент и вицепрезидент на балотаж според обработените близо 43 процента от протоколите в 
районните избирателни комисии отиват двойките Румен Радев - Илияна Йотова с 49.45 на сто от гласовете и Анастас 
Герджиков - Невяна Митева с 21.93 процента. 
В изборите за 47-мия парламент 7 партии минават границата от 4%. С най-голям брой депутати ще бъде "Продължаваме 
промяната". 
Обобщените към 8 ч. данни в ЦИК показват, че първата сила в бъдещото 47-мо НС е "Продължаваме промяната" с почти 
26% подкрепа. В 19 области в страната тя е предпочетената формация.  
За над 30% от избирателите е предпочетена в 8 области, сред които са трите столични района, Пловдив град; Сливен; 
Благоевград; Бургас, а в Русе взима цели над 33%.  
Втори остават ГЕРБ-СДС с 21.42 на сто, като имат лидерство в 8 области. Най-добре са представени в Габрово, Кюстендил 
и Перник.  
ДПС са трета сила с 13.79 на сто. Традиционно партията има най-висока подкрепа в Кърджали, Разград, Търговище и 
Хасково.  
Четвърта формация с 10.08% е "Има такъв народ", който е добре представен в Русе, Благоевград, В. Търново и Пловдив.  
БСП за България я следва много близо с почти 10%. Най-добро представяне имат в Ямбол - 19.92 на сто.  
"Демократична България" са избрали 6.11 на сто. 
"Възраждане" са предпочели 5.19%.  
От президентските двойки най-голяма подкрепа от чужбина получават Мустафа Карадайъ и Искра Михайлова - 41.4 на сто 
и Румен Радев и Илияна Йотова 35.2%.  
Подкрепата за народни представители също отива за ДПС - 41.57% и "Продължаваме промяната" - 20.36% от гласовете в 
чужбина. 
Предаването на протоколите става по-бавно и в самите районни комисии, така ще бъде и в ЦИК. 
 
√ Половин милиард лева нов дълг под формата на държавни ценни книжа  
Половин милиард лева нов дълг ще бъде предложен под формата на държавни ценни книжа. За първи път тази година от 
Министерството на финансите предлагат книжа със срочност три години и половина, след като през последните месеци 
стана ясно, че 5-годишните и 10-годишните и половина поскъпват. 
Новопоетият дълг от началото на годината е 2,8 милиарда лева, като заложеният лимит в държавния бюджет е 4,5 
милиарда. Този праг не беше променен при актуализацията на бюджета през лятото, въпреки че тогава и вносителите на 
проектозакона, и народните представители бяха с ясното съзнание, че заради усложнената политическа обстановка до 
Бюджет 2022 може и да не се стигне. В такъв случай по правило важи действащата финансова рамка, но догодина на 
страната ни предстои голямо погашение по вече съществуващи задължения.  
Още през лятото от Министерството на финансите обаче уточниха, че при револвиране на дълг лимитите в бюджета могат 
да бъдат надскочени. Към момента заявката от служебния кабинет е, че ще гласува финансова рамка за догодина и ще я 
предложи на Народното събрание, когато то бъде сформирано след вчерашния вот. 
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Досега Министерството на финансите предлагаше два вида книжа, но след последния аукцион стана ясно, че 5-годишните 
вече са с положителна доходност, което не се бе случвало тази година. Книжата за 10 години и половина също поскъпват, 
което ги прави по-неблагоприятни за фиска. 
 
√ Министърът на енергетиката Андрей Живков: Повечето фирми ще получат помощта от 110 лв./ MWh електроенергия 
в началото на декември 
По-голямата част от фирмите - около 80 процента - ще получат помощта от 110 лева на мегаватчас използвана 
електроенергия в началото на декември. Това заяви енергийният министър Андрей Живков. 
Той съобщи още, че от петък бордът на директорите на Българския енергиен холдинг официално се увеличава от 5 на 9 
души и ще има двама изпълнителни директори. 
Схемата за компенсиране на бизнеса заради скъпия ток започва да работи още от понеделник: 
"Ще има извършвания на реални плащания към търговците и оттам би трябвало да има приспадания към крайните 
клиенти, за да могат те вече да се възползват реално от помощта", каза енергийният министър Андрей Живков и обясни, 
че по-голямата част от бизнеса обаче ще получат тези помощи чак през следващия месец: 
"Тези, които до момента са получили фактурите си - към 75-80 процента от фирмите, те ще получат приспаданията в 
първите дни на декември заедно с ноемврийската сметка". 
Андрей Живков съобщи още, че новият борд на директорите на Българския енергиен холдинг вече официално е вписан в 
Търговския регистър и ще бъде от девет души. Причината: старият не правел нищо за финансовото стабилизиране на 
дружествата от холдинга - нещо, което министърът обяви за свой приоритет при встъпването си в длъжност: 
"Това беше така - аз поех ангажимента да направим такава програма за финансово оздравяване, но БЕХ не се съобрази с 
това". 
 Министърът коментира и защо губещо предприятие като ТЕЦ "Марица Изток 2" продължава да финансира футболния клуб 
"Берое": 
"Не съм обещавал да спре. Казах, че това е един от проблемите. Пак опираме до финансовата политика на дружествата в 
групата на Българския енергиен холдинг". 
А на въпросите защо тези промени се правят точно сега и точно по този начин, министърът отговори: 
"Защо така? Защото така е възможният вариант за случване на това, което искаме. А защо сега? Защото сега го 
преценихме", каза Андрей Живков. 
 
√ Министър Светлан Стоев ще участва в заседание на външните министри от ЕС за санкциите срещу Беларус  
Министърът на външните работи Светлан Стоев ще участва в насроченото днес в Брюксел заседание на външните министри 
на страните от Европейския съюз, на което се очаква да се одобри разширяването на правната рамка, която да позволи в 
санкциите срещу режима на Беларус да бъдат включени авиолинии и туристически агенции. 
Мярката се предприема заради транспортирането на мигранти от Близкия изток към Минск и прехвърлянето им към 
границата с Полша, Литва и Латвия.  
В новата рамка ще бъдат включени и близо 30 служители на администрацията на Александър Лукашенко, участвали в 
организирането на трафика на мигранти. 
Вчера върховният представител по външната политика и сигурността Жозеп Борел заяви пред френското издание "Журнал 
дьо диманш", че рамката в новия си вид ще позволи да бъдат санкционирани всички, които участват в транспортирането 
на мигранти до Беларус. 
Ограниченията включват забрана за влизане в ЕС и замразяване на активи в Общността. 
"Разговорите никога няма да навредят, но ние продължаваме да отказваме каквато и да било легитимност на режима на 
Лукашенко", подчертава Борел. Миналата седмица заместник-председателят на Европейската комисия Маргаритис Схинас 
заяви по време на обиколката си в страните по произход на мигрантите в Близкия изток, че ще бъде направено 
необходимото, за да може санкциите да влязат в сила още от декември.  
 
√ Чуждите медии с коментари за изборите у нас  
Нова анти-корупционна партия привлече повече подкрепа от очакваното в третите парламентарни избори в България тази 
година, пише Франс прес.   
Бившите служебни министри Кирил Петков и Асен Василев оглавиха недоволството, надигнало се на масовите протести 
срещу корупцията в страната миналата година. Агенцията прогнозира също, че Румен Радев с лекота ще спечели втори 
мандат на поста. 
"Ройтерс" коментира, че новата центристка партия печели изборите и увеличава шансовете да бъде намерен изход от 
политическата безизходица в най-бедната страна-членка на ЕС. 
Вотът се проведе на фона на повишение в цените на електроенергията, недоволството срещу ширещата се корупция в 
страната и най-високата смъртност от Covid-19 в Европа, коментира агенцията. 
Третите парламентарни избори в България за осем месеца са и най-оспорваните, отбелязва Евронюз. Надеждите са, че 
новата формация "Продължаваме промяната" ще се превърне в решаващ фактор за съставянето на редовно правителство.  
А македонските медии изразяват надежда, че най-вероятният нов премиер Кирил Петков ще има и нов подход по 
македонския въпрос. В него ще доминира икономиката, вместо политиката", съобщава "Слободен печат". 
 
√ Рекордно ниски нива на турската лира спрямо долара 
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Турската лира достигна рекордно ниски нива днес в търговията спрямо долара и вече 1 долар се обменя за над 10 турски 
лири. На хартия икономическият растеж на Турция изглежда добре - очаква се да е 9 процента тази година, но реалността 
показва друго. 
9 процента растеж, но това не означава повече работни места. Инфлацията достигна 20% - 4 пъти над официално 
заложената, а ръстът на заплатите не може да навакса ръста на цените. Дори най-голямата бизнес асоциация в страната – 
"Тюсиад" често критикува фокусираните само върху растеж икономически политики. Най-тежко ударени са домакинствата 
с ниски доходи. 
Когато Танер Низамоглу се изселва от България в Турция, животът тук му се вижда добър, макар да е живеел на квартира 
в началото: „Преди можехме да си позволим почивка в България. Сега – трудно. Скъпо ни е вече“. 
Цените на енергията в Турция растат, точно както и в цяла Европа, а правителството обещава облекчение скоро заради 
новооткритото находище на природен газ в Черно море. Думите обаче не се отразяват на сметките.  
„Поскъпна даже електричеството – миналия месец бях платил 144 лири. Сега е 155“. 
Да имаш българска пенсия в Турция е голямо предимство. Изселниците получават българските пенсии в евро. 
Но дори това не стига, казва Айсел Йозай: „300 лв. – 1500 турски лири – за нищо не ми стигат в Турция. И в България не ми 
стигат“ 
Лошото икономическо положение в Турция не означава, че изселниците искат да се връщат у нас. „Както и в България, така 
и в Турция, никой не го е грижа“, посочва Йозай. 
 
БНТ 
 
√ 1,6 млн. лв допълнително за стипендии на студенти и докторанти 
В бюджета за следващата година ще бъдат заложени допълнителни средства в размер на 1,6 млн. лева целево 
финансиране за увеличение на стипендиите в държавните висши учебни заведения. 
Средствата ще позволят повишаване с 30% на всички стипендии, получавани от студенти и докторанти. Това съобщи 
министърът на финансите Валери Белчев по време на среща с представители на Националното представителство на 
студентските съвети (НПСС) в Република България. 
"Разходите за младите хора са инвестиция в бъдещето. България трябва да трансформира своя национален 
икономически модел и да промени отношенията между управляващите и хората, за да създаде по-добро и справедливо 
общество", заяви министър Белчев. 
Според него основното предизвикателство през следващите няколко години е да предложат политики, привличащи 
чуждестранните инвестиции в нови производства и разкриващи нови пазари на националната продукция. 
"За всичко това са ни необходими подготвени специалисти. Чрез увеличението на стипендиите за студентите и 
докторантите искаме да дадем ясен знак на най-успешните млади специалисти, че не само знаем, че ги има, но и 
мислим за тях", увери Белчев. 
Той допълни, че ролята на държавата е да инвестира в младите хора, да създава конкурентна среда и да адресира 
необходимостта от интелигентни индустриални политики за справяне с проблемите, които пазарите и корпоративният 
бизнес няма да разрешат сами. Като например изменението на климата или изравняването на условията за конкуренция 
между държавите чрез разрушаване на регулаторните и други бариери. 
"Студентството е прекрасен момент от живота, който би трябвало да бъде изпълнен с вдъхновение и надежди, а 
не с грижи. Точно в тази посока насочваме усилията си и смятам, че с това допълнително целево финансиране 
поставяме добро начало, осъзнавайки, че то е недостатъчно, защото сме изгубили много ценно време, което бързо 
трябва да наваксаме, ако искаме младите хора да останат и да се развиват в България", заяви министър Белчев.  
В хода на разговора бяха дискутирани добре познатите проблеми, съпътстващи живота на студента у нас, като лошото 
състояние на общежитията, нивата на субсидията за хранодни в студентските столове и леглодни в студентските 
общежития, както и ниският процент на ваксинирани сред студентите, което създава пречки пред учебния процес. 
 
3e-news.net 
 
√ Ръст със 17.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 434.90 лв. за MWh с ден за доставка 15 
ноември 2021 г.  
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 434.90 лв. за MWh и количество от 74 728.40 MWh с ден за доставка 15 ноември 2021 г., сочат данните от търговията.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 526.25 лв. за MWh, при количество от 37 878.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 849.80 MWh) е на цена от 343.54 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 324.37 лв. за MWh и количество от 3100.4 MWh. 
Най-ниската стойност – 223.04 лв. за MWh и обем от 3142 MWh е отчетена в 0.3 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 18 часа – 586.77  лв. за 
MWh при количество от 3195.8 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 350.02 лв. за MWh при количество 3091.4 MWh. 
Спрямо стойността от 370.47 лева за MWh или 189.42 евро за MWh за 14 ноември 2021 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 15 ноември нараства до 222.36 евро за MWh (повишение със 17.4 %), според 
www.energylive.cloud, или 434.90 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 



6 

 

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 14 ноември 2021 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 344.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 377.81 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
Име              MW 
АЕЦ 35,75% 2161.55 
Кондензационни ТЕЦ 48,31% 2920.93 
Топлофикационни ТЕЦ 5,59% 338.03 
Заводски ТЕЦ 2,30% 139.29 
ВЕЦ 4,06% 245.28 
Малки ВЕЦ 1,04% 62.82 
ВяЕЦ 0,11% 6.72 
ФЕЦ 2,62% 158.18 
Био ЕЦ 0,23% 14.03 
Товар на РБ 4445.24 
 
√ Балканите остават в плен на високите енергийни цени и в неделя 
Румънската OPCOM затвори при цена от 189,42 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 224,48 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена за базова енергия от 189,42 евро/мвтч. Това 
сочат данните на борсата за 14 ноември 2021 г. Цената за пиковата енергия е 200,26 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 178,58 евро/мвтч. Най-високата цена от 241,49 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 5 ч и тя 
ще бъде 156,97 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 61 288,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 14 ноември ще бъде 224,48 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 132,01 гвтч. Максималната цена ще бъде 260,36 евро/мвтч в 19 ч и 20 ч. Минималната цена ще е в 4 ч 
и тя ще бъде 189,27 евро/мвтч. В Гърция електроенергията ще бъде най-скъпата за цяла Европа през този ден. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 14 ноември е 189,42 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 200,26 евро/мвтч. Най-високата цена от 241,49 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и 5 ч и тя ще бъде 156,97 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 85 144,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 14 ноември на Словашката и Чешка енергийна борса е 163,58 евро/мвтч.Най-
високата цена в Словакия и Чехия ще бъде в 20 ч и тя ще е 206,21 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете държави в 
1 ч и тя ще бъде 103,38 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 14 ноември е 174,34 евро/мвтч. Пиковата цена ще бъде 
179,96 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 85 894,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 206,21 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и 5 ч тя ще бъде 156,97 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия ще е 169,30 евро/мвтч на 14 ноември. Пиковата цена ще бъде 
177,61 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 483 214,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 206,21 евро/мвтч. В 7 ч се очаква и най-ниската цена от 117,20 евро/мвтч. 
Цената за базовата енергия на Италианския енергиен пазар ще бъде 178,63 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 651,65 гвтч на 14 ноември. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и ще е 220,93 евро/мвтч. Най-ниска ще 
бъде цената в 4 ч и 5 ч тя ще бъде 156,97 евро/мвтч. 
 
√ Румъния и България на опашката по цифровизация на икономиката и обществото 
Целят ЕС напредва в дигитализацията въпреки пандемията, отчита индексът DESI, но има още много да се направи 
за постигането на целите на Цифровото десетилетие 
 

 
Източник: ЕК 
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Въпреки проблемите, които създава пандемията от COVID-19, държавите членки напредват с въвеждането на цифровите 
технологии в икономиката, обществото и администрацията. Това показва публикуваните днес от Еврокомисията резултати 
от индекса за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г., който се проследява 
напредъкът, постигнат в страните в ЕС в областта на цифровата конкурентоспособност при човешкия капитал, 
широколентова свързаност, интегрирането на цифровите технологии от предприятията и цифровите обществени услуги. В 
по-голямата си част докладите използват данни от първото или второто тримесечие на 2020 г., които дават известна 
представа за ключовите развития в цифровата икономика и общество през първата година от пандемията от COVID-19. 
Въздействието на коронавируса върху използването и предоставянето на цифрови услуги и резултатите от политиките, 
прилагани оттогава, обаче не са отразени в данните и ще бъдат разгледани по-добре в изданието от 2022 г., уточняват от 
Еврокомисията. 
Според публикуваните данни България и Румъния са на опашката по цифровизация в разглежданите области, като нашата 
страна все пак има лек превес над северната си съседка. Макар да сме на предпоследното място в общия индекс, данните 
от DESI показват, че все пак има области, в които около средното ниво в ЕС, макар в други все още да изоставаме 
значително. Най-добре България се представя в сферата на цифровизацията на обществените услуги. От една страна в тази 
област изпреварваме значително и дори в пъти румънците, а от друга сме много близо до средните нива в ЕС, включително 
близо до нивата, постигнати от Италия и Франция. Друга сравнително силна страна на България е широколентовата 
свързаност, макар тук сериозно да отстъпваме на Румъния, а също и на голяма част от останалите държави-членки. Не 
особено лоши показатели имаме и по отношение на дигиталните способности на обществото. В това отношение от една 
страна много помага развитието на IT бизнеса в България, но от друга сравнително ниската цифрова грамотност на голяма 
част от обществото ни тегли надолу. Така че в крайна сметка по този показател сме в дъното на таблицата, а ни изпреварва 
и Румъния, макар и с много малко по-добри показатели. Най-лошо страната ни се представя по отношение на 
интегрирането на цифровите технологии, като тук заемаме последното място и показателите ни са най-лоши сред всичките 
27 държави от ЕС. 
В доклада на Еврокомисията се отбелязва, че въпреки известно сближаване, разликата между първите в ЕС и тези с най-
ниски резултати според DESI остава голяма, макар всички държави-членки да отбелязват напредък в областта на 
цифровизацията. Но в крайна сметка общата картина е смесена и независимо от тези подобрения, всички държави членки 
ще трябва да положат усилия за постигане на целите за 2030 г., определени в цифровото десетилетие на Европа. 
По този повод изпълнителният заместник-председател на ЕК с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ 
Маргрете Вестегер заявява: „Посланието на тазгодишния индекс е положително. Всички държави от ЕС постигнаха 
известен напредък в повишаването на цифровизацията и конкурентоспособността, но остава да се свърши още. Ето защо 
работим с държавите членки, за да гарантираме, че чрез Механизма за възстановяване и устойчивост се правят ключови 
инвестиции, за да се извлекат най-добрите цифрови възможности за всички граждани и предприятия“. 
От своя страна еврокомисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон добавя: „Определянето на целите за 2030 
г. беше важна стъпка, но сега трябва да постигнем конкретни резултати. Днешният DESI показва напредък, но очертава и 
областите, в които трябва да отбележим колективен напредък, за да гарантираме, че европейските граждани и 
предприятия, по-специално малките и средните, разполагат с достъп и използват авангардни технологии, които ще 
направят живота им по-добър, по-безопасен и по-екологосъобразен“. 
От Брюксел уточняват, че индексът DESI за 2021 г. е коригиран, за да отрази основните политически инициативи, 
включително Цифровия компас за 2030 г.: Европейският път към цифровото десетилетие, в който се определя амбицията 
на ЕС по отношение на дигиталните технологии и се очертават визия за цифровата трансформация и конкретни цели за 
2030 г. в четирите основни точки: умения, инфраструктури, цифрова трансформация на предприятията и на обществените 
услуги. 
В „Път към цифровото десетилетие“ - политическа програма, представена през септември 2021 г., се определя нова форма 
на управление с държавите членки чрез механизъм за годишно сътрудничество между институциите на ЕС и държавите от 
Общността, за да се гарантира, че те заедно постигат заявените амбиции. В програмата мониторингът на целите на 
цифровото десетилетие се възлага на DESI и поради това показателите на индекса сега са структурирани около четирите 
основни точки на Цифровия компас. 
Като част от Механизма за възстановяване и устойчивост държавите членки са поели ангажимент да изразходват поне 20% 
от средствата по своите национални планове за възстановяване и устойчивост за цифрови технологии, като досега те 
изпълняват или значително надхвърлят тази цел, отбелязват от ЕК. 
Що се отнася до цифровите умения, 56 % от хората в ЕС имат поне основни цифрови умения. Данните показват леко 
увеличение на броя на специалистите в областта на ИКТ, наети на работа: през 2020 г. в ЕС имаше 8,4 милиона специалисти 
в областта на ИКТ в сравнение със 7,8 милиона през предходната година. Като се има предвид, че 55 % от предприятията 
са докладвали за трудности при наемането на специалисти в областта на ИКТ през 2020 г., тази липса на служители със 
задълбочени цифрови умения също допринася за по-бавното цифрово преобразуване на предприятията в много държави 
членки. Данните показват ясна необходимост от увеличаване на офертите и възможностите за обучение, за да се постигнат 
целите на цифровото десетилетие по отношение на уменията (80 % от населението да имат основни цифрови умения и 20 
милиона специалисти в областта на ИКТ). През идните години се очакват значителни подобрения, отчасти понеже 17 % от 
инвестициите в цифрови технологии в плановете за възстановяване и устойчивост, които досега са одобрени от Съвета, са 
предназначени за цифрови умения (приблизително 20 милиарда евро от общо 117 милиарда евро). 
Днес Комисията публикува също така Информационно табло за жените в областта на цифровите технологии, което 
потвърждава, че все още съществува значителна разлика между половете по отношение на специализираните цифрови 
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умения. Едва 19 % от специалистите в областта на ИКТ и около една трета от завършилите висше образование в областта 
на науките, технологиите, инженерството и математиката са жени. 
Данните за свързаността показват подобрение на „мрежите с много голям капацитет“ (VHCN), по-специално, че те са на 
разположение за 59 % от домакинствата в ЕС, което представлява увеличение спрямо миналата година, когато стойността 
е била 50 % , но все още е далеч от универсално покритие с гигабитови мрежи (целта на цифровото десетилетие за 2030 
г.). Покритието на тези мрежи в селските райони се е увеличило от 22 % през 2019 г. на 28 % през 2020 г. Освен това 25 
държави членки са разпределили в известна степен 5G радиочестотен спектър в сравнение с 16 държави преди една 
година. В 13 държави членки има търговско предлагане на 5G, като това обхваща предимно градските райони. Днес 
Комисията публикува и проучвания относно цените на мобилните и фиксираните широколентови мрежи в „Европа 
2020“, покритието на широколентовия достъп до юни 2020 г. и националните планове за широколентов достъп. Следва да 
се отбележи, че 11 % от цифровите инвестиции в приетите от Съвета планове за възстановяване и устойчивост, 
(приблизително 13 милиарда евро от общо 117 милиарда евро) са предназначени за свързаността. 
По отношение на интегрирането на цифровите технологии се наблюдава голямо увеличение на използването на 
технологии за изчисления в облак (от 16 % от дружествата през 2018 г. на 26 % през 2020 г.). Големите предприятия 
продължават да играят водеща роля в използването на цифровите технологии: например те използват електронен обмен 
на информация чрез планиране на ресурсите на предприятията (Enterprise Resource Planning — ERP) и софтуер за 
изчисления в облак много по-често от МСП (съответно 80 % и 35 % за ERP и 48 % спрямо 25 % за изчисленията в облак). 
Въпреки това само малка част от предприятията използват модерни цифрови технологии (14 % — големи информационни 
масиви, 25 % — изкуствен интелект, и 26 % — облак). Тези данни показват, че настоящото състояние на внедряването на 
цифрови технологии е далеч от целите на цифровото десетилетие; амбицията на ЕС за 2030 г. е 90 % от МСП да имат поне 
основно равнище на цифров интензитет в сравнение с базовото равнище от 60 % през 2020 г., а най-малко 75 % от 
предприятията да използват модерни цифрови технологии през 2030 г. Понастоящем само малка част от дружествата 
използват големи информационни масиви дори в няколко от държавите с най-добри резултати, за разлика от целта от 75 
%. Важно е да се отбележи, че около 15 % от цифровите инвестиции в приетите от Съвета планове за възстановяване и 
устойчивост (близо 18 милиарда евро от общо 117 милиарда евро) са предназначени за цифровия капацитет и цифровата 
научноизследователска и развойна дейност. 
В допълнение на данните в доклада DESI днес е публикувано проучване, изследващо приноса на ИКТ към действията за 
екологична устойчивост на предприятията в ЕС, съгласно което 66 %от анкетираните дружества са заявили, че използват 
ИКТ решения като начин за намаляване на своя отпечатък върху околната среда. 
Данните за цифровите обществени услуги все още не показват значително увеличение на услугите на електронното 
управление. През първата година от пандемията няколко държави членки създадоха или усъвършенстваха цифрови 
платформи за предоставяне на повече услуги онлайн. 37 % от инвестициите в цифрови технологии в плановете за 
възстановяване и устойчивост, приети от Съвета (приблизително 43 милиарда евро от общо 117 милиарда евро), са 
предназначени за цифрови обществени услуги, така че през следващите години се очакват значителни подобрения. 
Комисията също така предостави на разположение сравнителния анализ на електронното управление за 2021 г., който 
представлява проучване на гражданите в 36 европейски държави относно използването от тяхна страна на цифрови 
обществени услуги. 
 
√ ЕК сезира Съда на ЕС, че България не е обявила пълния списък със защитени зони от Натура 2000 
България не е спазила крайния срок до края на 2014 г. да обяви общо 229 защитени зони  
Европейската комисия ще сезира Съда на ЕС във връзка с неизпълнение на задължения на България за опазване на 
естествените местообитания на дивата флора и фауна. Процедурата срещу България започва още 2019 година.  
Процесът на обявяване на зоните от екологичната мрежа Натура 2000 и определяне на достатъчно подробни специфични 
цели и мерки на опазване за тях е значително забавен във всички държави от ЕС, включително и в България. Поради тези 
причини към момента на получаване на мотивираното становище, ЕК бе стартирала наказателни процедури срещу 12 
държави-членки, а другите 15 държави бяха в предупредителна фаза. 
Въпреки че през 2007 г. България е определила защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, ЕК счита, че не е спазен крайният срок – края на 2014 г., за издаване на финални актове (заповеди) за 
обявяване на общо 229 защитени зони. Според Комисията не са определени специфични за зоните подробни цели на 
опазване за защитените зони за местообитанията. 
Европейската комисия ще сезира Съда на ЕС във връзка с неизпълнение на задължения на България по Директива 
92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна. 
Процедурата за нарушение срещу България за неизпълнение на задължения на страната по чл. 4, пар. 4 и чл. 6 от 
Директивата за местообитанията стартира на 25 януари 2019 г., а на 3 юли 2020 г. е получено и мотивирано становище. 
В периода 2014-2019 г. няма напредък при издаването на заповеди за обявяване на защитените зони за местообитанията. 
Към настоящия момент са обнародвани в „Държавен вестник“ заповеди за обявяване на 186 защитени зони за 
местообитанията. Те са нанесени в публичния регистър, достъпен на страницата на МОСВ, раздел „Природа“. За 
останалите 43 защитени зони е прието Решение на МС от лятото на тази година за промяна на границите им, които се 
очаква ЕК да одобри, съгласно процедурата. 
В момента в министерството е в процес приемането на пилотно разработени специфични цели за две защитени зони, като 
съдържанието им е консултирано от международни експерти, ангажирани от службите на ЕК. Възложено е разработването 
на специфични и подробни природозащитни цели за общо 64 защитени зони, като 43 от тях са със срок за разработване до 
края на месец ноември 2021 г.  Предприети са действия за възлагане разработването на цели за още 22 зони. 
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Разработването на специфичните и подробни цели на опазване за всички останали защитени зони е предвидено да бъде 
направено в рамките на проектно предложение, включено в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост. 
Според Комисията България не е въвела правилно в националното законодателство чл. 6, параграф 1 от Директивата за  
местообитанията. 
За преодоляване на идентифицираните от ЕК слабости, още при стартирането на наказателната процедура през януари 
2019 г. е подготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ нов 
подход за управление на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Законопроектът е внесен за разглеждане 
в 44-то Народното събрание и приет на първо четене. Служебното правителство внесе повторно законопроекта в 45-то НС, 
но той не бе поставен за разглеждане. Прието е Решение на МС за внасяне на същия проект на закон в бъдещото 46-то НС. 
 
√ Европарламентът със стъпка напред към европейска минимална работна заплата 
В Страсбург искат поне 80% от работниците във всяка държава-членка да се договарят колективно за минималните 
си възнаграждения 
Евродепутатите от комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) подкрепиха определянето на минимални изисквания 
за защита на заплатите в целия ЕС чрез въвеждане на законоустановена минимална работна заплата, или чрез въвеждане 
на законоустановена възможност работниците да договарят своите заплати с работодателите. Новото законодателство 
следва да се прилага за всички работници в ЕС, които имат трудов договор или трудово правоотношение. Това се случи в 
рамките на гласуването на проекта в четвъртък. 
Съгласно проектозакона държавите членки трябва да оценят и докладват дали законоустановените минимални работни 
заплати са достатъчни по размер, като използват критерии за осигурявнае на достойни условия на труд и живот и включват 
елементи като покупателна способност и равнище на бедност. Държавите членки, в които минималната работна заплата 
е защитена изключително чрез колективни трудови договори, няма да бъдат задължени да въведат законоустановени 
минимални работни заплати или да направят тези споразумения общоприложими. 
Проектът за директива изрично има за цел да засили и разшири обхвата на колективното договаряне и да защити 
работниците, като им осигури минимална работна заплата чрез тези преговори. Държавите членки, в които по-малко от 
80% от работната сила разполага с колективно договаряне, следва да предприемат активни стъпки за насърчаване на този 
инструмент. За да разработят най-добрата стратегия за тази цел, те следва да се консултират със социалните партньори и 
да информират Европейската комисия за приетите мерки. 
В допълнение ще бъде изрично забранено да се възпрепятства колективното договаряне или колективните споразумения 
за определяне на заплатите. Работниците трябва да могат свободно да се присъединяват към профсъюз и не могат да 
бъдат възпирани да го правят. 
Националните органи следва да гарантират, че работниците имат право на обезщетение, ако правата им са нарушени. 
Работниците трябва да бъдат подходящо обезщетени и да могат да си възстановят всяко дължимо възнаграждение. 
Националните органи трябва също така да предприемат необходимите мерки, за да защитят работниците и 
представителите на синдикатите от несправедливо отношение от страна на техния работодател поради подадена от тях 
жалба или друго производство, образувано за упражняване на техните права. 
Мандатът за преговори на Парламента със Съвета относно окончателната форма на законодателството следва да бъде 
одобрен по време на пленарната сесия на 22-25 ноември в Страсбург. 
След гласуването съдокладчикът Денис Радке (ЕНП, Германия) заяви: „С днешното гласуване в комисията по заетостта 
направихме важна стъпка и преминахме от думи към действия във връзка със защитата на достойния труд в целия ЕС. Тази 
директива е решаващ фактор в борбата за по-силна социална Европа.“ 
„С това законодателство скъсваме с миналото. По време на предишната икономическа криза намаляването на 
минималните заплати и премахването на секторното колективно договаряне бяха тежките лекарства, предписани за много 
държави членки. Сега се борим за увеличаване на законоустановените минимални работни заплати и за укрепване на 
колективното договаряне в Европа“, добави съдокладчикът Агнес Йонгериус (С&Д, Нидерландия). 
 
√ Финални преговори в Глазгоу - резултати и провали от 14 дневната конференция на ООН за климата  
Удължаването на преговорите на ООН за климата до късно в петък и събота, за да се постигнат мерки, които ще спасят 
целта за удържане на глобалната температура до 1,5 градуса по Целзий, не постигна очакваните резултати, смятат 
критиците. 
Успех след ускоряване на темпото в „12 без пет“ има само в приказките. Но всичко е възможно и повечето страни се 
надяват, че последните преговори ще доведат до окуражаващи резултати. Делегатите и събота ще продължат да обсъждат 
последния вариант на споразумение, който беше представен от домакините днес сутринта. 
Две седмици от преговорите за климата на Конференцията на страните- COP26 на ООН в Глазгоу изминаха в петък, когато 
президентът на конференцията призова страните да направят последен опит, за да поемат ангажименти, които ще 
овладеят повишаващите се температури, които заплашват планетата. 
Проектът на окончателното споразумение изисква страните да поставят по-строги обещания за климата през следващата 
година, когато световните лидери ще се съберат в египетската столица Кайро. Според учените през следващите осем до 
10 години трябва да се вземат мерки, за да се предотвратят катастрофални последици от климатичните промени- 
необратими наводнения, пожари и природни бедствия. 
Безспорните резултати 
Кои са безспорните резултати, които страните постигнаха в Глазгоу? 
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• 130 държави, представляващи 90% от световния горски фонд, се споразумяха да спрат обезлесяването и загубата 
на гори до 2030 г., както и да инвестират във възстановяване на гори и устойчиво земеползване; 

• Над 100 държави се включиха в споразумение за съкращение с 30% на емисиите от парниковия газ метан до 2030 
г., като ограничат изтичането на газа от нефтени и газови сондажи и реформират селското стопанство; 

• Неочаквано, САЩ и Китай излязоха с декларация за общи действия в сферата на климата през следващото 
десетилетие. Независимо, че Китай декларира отказ от въглищата през 2060 г. а Индия през 2070 г. страните все 
пак поставят крайни срокове 

• В петък група от над страни за първи път постави на масата нова глобална цел за отказ от петрола и газа, а според 
инициаторите Дания и Коста Рика тя тепърва ще набира все повече членове. Към Алианса отвъд петрола и газ 
(BOGA) се присъединиха още шест пълноправни членове Франция, Гренландия, Ирландия, Квебек, Швеция и Уелс. 
Калифорния и Нова Зеландия се присъединяват към Алианса като асоциирани членове, а Италия също изрази 
подкрепата си към коалицията. 

В центъра на дебатите и в събота 
 „Извървяхме дълъг път през последните две седмици и сега се нуждаем от последната инжекция“, каза британският 
президент на COP26 Алок Шарма. Късно в петък Шарма обяви, че срещите ще продължат в събота и се очаква сделка по-
късно през деня. 
Новият проект призовава страните да ускорят „усилията за постепенно премахване на въглищата и неефективните 
субсидии за изкопаеми горива“. Но той не създава специфични механизми за загуби и щети, решаващо изискване на 
развиващите се страни. 
От петък вечерта остават три основни отворени въпроса, дано критиците не ги определят и като провали на финала на 
срещата 

• финансова помощ за бедните нации 
Богатите страни не успяха да изпълнят 12-годишната цел да осигурят 100 милиарда долара годишно за така нареченото 
„финансиране на климата“ до 2020 г.. Това подкопава доверието и редица развиващи се страни се разколебават при 
изпълнение на целите за  ограничаване на своите емисии. Целта е с тези средства да се помогне на бедните страни с техния 
екологичен преход и "адаптация" към климатичните промени. Според последния проект до 2025 г. богатите страни трябва 
да удвоят от сегашните нива финансирането, заделено за адаптиране - стъпка напред от предишната версия, която не 
определя дата или изходно ниво. „Това е по-силен и по-балансиран текст от този, който имахме преди два дни“, каза Хелън 
Маунтфорд от Института за световни ресурси за настоящия проект. 
От приблизително 80 милиарда долара, изразходвани за финансиране на климата за бедните страни през 2019 г., само 
една четвърт е била за адаптация. 
Най-уязвимите нации, включително Маршаловите острови в централната част на Тихия океан, заявиха, че окончателното 
споразумение трябва да направи повече за решаване на въпроса. „Загубите и щетите са твърде централни, за да се 
задоволим с семинари“, каза Тина Стеге, пратеник на Маршаловите острови за климата. 

• постепенното премахване на въглищата и прекратяването на субсидиите за изкопаеми горива 
Новият проект меко казано е балансиращ акт. Той се опитва да защити най-уязвимите към климата нации като ниско 
разположените острови, да насърчи най-големите замърсители в света и страни, чийто износ на изкопаеми горива е 
жизненоважен за техните икономики да поемат по-сериозни ангажименти за отказ от изкопаемите горива. 
„Китай смята, че настоящият проект все още трябва да продължи, за да укрепи и обогати частите относно адаптацията, 
финансите, технологиите и изграждането на капацитет“, каза Джао Инмин, преговарящ за климата за най-големия 
световен източник на парникови газове. 

• въпросът колко скоро страните трябва да се върнат с нови цели за намаляване на емисиите. 
Проектът запази най-значимото си искане нациите да поставят по-строги обещания за климата през следващата година, 
но изрази това искане на по-слаб език от преди, като същевременно не предложи непрекъснатия годишен преглед на 
обещанията за климата, който някои развиващи се страни поискаха. 
Към момента държавите трябва да преразглеждат своите обещания на всеки пет години. 
Основната цел на срещата е да се поддържа амбициозната цел на Парижкото споразумение от 2015 г. за ограничаване на 
глобалното затопляне с 1,5 градуса по Целзий (2,7 Фаренхайт) над прединдустриалните нива, според учените, 
ограничението ще предотврати най-лошите му последици. Съгласно настоящите национални обещания за намаляване на 
емисиите през това десетилетие, изследователите казват, че температурата в света ще се повиши далеч отвъд тази 
граница, което ще доведе до катастрофално покачване на морското равнище, суши, бури и горски пожари. 
 Една стъпка напред и две назад 
 Последното предложение включваше малко по-слаб език от предишното, в който се иска от държавите постепенно да 
премахнат субсидиите за изкопаемите горива - въглища, нефт и газ - които са в основата на човешките дейности, причина 
за глобалното затопляне. Това уплаши някои активисти. Но други бяха облекчени, че това е първото изрично споменаване 
на изкопаеми горива на среща на върха на ООН за климата. Те си отдъхнаха, че тази цел беше заложена за първи път и се 
надяваха, че ще оцелее в ожесточените преговори, които предстоят. 
„Може да е по-добре, трябва да е по-добре и ни остава един ден, за да го направим много, много по-добре“, коментираха 
от Грийнпийс. „Ключовите редове за изкопаемите горива все още са в текста. Той е слаб и компрометиран, но е пробив и 
трябва да се борим адски, за да го задържим там и да го укрепим“, каза в изявление изпълнителният директор на 
Greenpeace International Дженифър Морган. 
В отговор на последния проект за оценка на текста на корицата на COP26, Ванеса Перес-Сирера, заместник-глобален 
ръководител на WWF по климата и енергията, каза: 
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„Преработеният проект се върна назад в ключови области. Пред лицето на извънредната климатична ситуация ние 
смятахме предишния текст за абсолютния минимум и очаквахме той да бъде по-силен и по-конкретен в ключовите 
области. 
„Ускореното поетапно спиране на въглищата и неефективните субсидии за изкопаеми горива е значително по-слабо от 
предишния текст, но въпреки това е важен сигнал. Трябва да видим постепенното премахване на всички въглища и всички 
субсидии за изкопаеми горива, със срокове за изпълнение, ако искаме да гарантираме, че поддържаме целта от 1,5 ℃. 
На фокус е необходимостта от обвързващи краткосрочни действия за климата 
„Краткосрочното увеличаване на климатичните обещания до 2022 г., което продължава да присъства в текста, се 
приветства, но все още не е приведено в съответствие с 1,5 ℃. Това трябва да бъде съчетано с краткосрочни действия, 
например чрез съгласие за постепенно премахване на трилионите, изразходвани за субсидиране на изкопаеми горива 
годишно, което би могло да послужи за покриване на 100 милиарда щатски долара, които страните не успяха да осигурят 
за развиващите се икономики. 
„Много е разочароващо да видим, че препратката към базирани на природата решения и подходи, базирани на 
екосистеми, е премахната от текста. Решенията, базирани на природата, вече имат широко приета дефиниция, заедно със 
стабилен стандарт. Тяхното значение е не само в смекчаването на изменението на климата, но и в решаващия им принос 
за социалното развитие и повишаване на устойчивостта на най-уязвимите към въздействията на климатичната криза. 
Призоваваме правителствата да възстановят този език в окончателния текст на решението на COP. Иначе би било 
пропусната възможност. 
„Окуражаващо е обаче, че новият текст подчертава критичната роля на природата за постигане на целта за температурата 
на Парижкото споразумение. Науката е ясна, няма жизнеспособен път за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 ℃ 
без природа. Жизненоважно е страните да гарантират, че този език остава в окончателния текст. Ние също така 
приветстваме препоръката към правителствата да включат природата в своите национални планове за действие в областта 
на климата. 
 Някои мозъчни тръстове бяха по-оптимистични, като посочиха напредъка във финансирането, за да помогнат на 
развиващите се страни да се справят с опустошенията от все по-горещия климат. 
Светът все още гледа към Глазгоу 
Саудитска Арабия, вторият по големина производител на петрол в света и считана за една от страните, които са най-
уязвими на строги формулировки относно изкопаемите горива, заяви, че последният проект е "работоспособен". 
Окончателната сделка ще изисква единодушното съгласие на близо 200 държави, подписали Парижкото споразумение. 
За да засилят натиска за силна сделка, протестиращи се събраха пред мястото на COP26, където активисти бяха окачвали 
ленти с послания, умоляващи делегатите да защитят Земята. 
Според последния доклад на ООН за климата учените твърдят, че светът трябва да намали емисиите на въглероден 
диоксид с 45% спрямо нивата от 2010 г. до 2030 г. и да достигне нула до "около средата на века", за да постигне целта от 
1,5C. 
Това ефективно би поставило еталон за измерване на бъдещите обещания за климата. Понастоящем обещанията на 
държавите ще увеличат глобалните емисии с близо 14% до 2030 г. спрямо нивата от 2010 г., според ООН. 
За резултатите и провалите от срещата оценки ще правим и следващите дни, а следващата среща за климата е само след 
една година, така че не губим надежда, светът ще продължи и след Глазгоу. 
 
√ 28 компании се ангажираха с ускорено внедряване на нисковъглероден водород на COP26  
Двадесет и осем компании, сред които петролните гиганти BP, Shell, Equinor и TotalEnergies, електроенергийните компании 
EDF, EDP, Enel, Engie и Iberdrola, а също така и водещите производители на електролизатори ITM Power и Cummins излязоха 
с нова глобална инициатива, насочена към ускорено внедряване на нисковъглероден водород като неизменна част от една 
бъдеща енергийна система с нулеви емисии. 
Групата излезе с общо изявление, а участниците й публикуваха своите индивидуални ангажименти. 
Според оценката на Водородният съвет, общо задълженията на тези 28 компании съставляват „почти една четвърт от 
потенциала за декарбонизация на водорода до 2030 г. (става въпрос за предотвратяване на глобалните емисии от 
парникови газове в резултат на внедряване на „нисковъглеродни форми“ на водорода, а целият потенциал се оценява на 
800 млн. тона СО2 през 2030 г.) 
Ангажиментите на компанията може да се групират в три категории . потребление, производство и финансиране или 
техническа подкрепа. 
Задълженията в частта на потреблението е общо за 1,6 млн. тона водород годишно от „понижена интензивност на 
емисиите от въглерод“ (lower-carbon intensity hydrogen). Те са насочени към замяна на сивия водород, който към 
настоящия момент се използва широко в нефтопреработката, химическата промишленост, при производството на торове 
и т.н. Инициативите в тази част дават възможност да бъдат избегнати над 14 млн. тона емисии въглероден двуокис 
годишно, което се равнява на годишните емисии от поне 6 милиона автомобила в Европа, се казва в изявлението. 
В частта за производството плановете са огромни. Общо компаниите се ангажират с производството на над 18 млн. тона 
нисковъглероден водород. Това ще осигури възможност да бъдат избегнати емсии от СО2 в обем от порядъка на 190 млн. 
тона годишно (при замяна на сивия водород, природния газ за производството в промишлеността и нефтопродуктите в 
транспорта). Това отговаря на общите годишни емисии на Нидерландия и Тунис. 
„Несигурността на доставките и липсата на ангажименти за потребление са двата проблема, свързани с развитието на 
водорода като част от глобалната енергийна система“, отбелязва Бен ван Берден, главен изпълнителен директор на Shell. 
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„Като компании ние се обединихме, за да разклатим това статукво и да изпратим мощен сигнал към пазарите и 
правителствата, че водородът разкрива напълно потенциалът си“. 
„За да се ускори още повече развитието на пазара на водород, призоваваме все повече компании да се присъединят към 
тези усилия и да поемат ангажименти. Готови сме да работим с всяка компания, от който и да е сектор, която е 
заинтересована от напредък към бъдещето с нулеви емисии, благоприятно за природата и справедливо за над 9 милиарда 
души, които ще живеят на планетата през 2050 г.“, добавя Клеър О.Нийл, старши съветник в Световния съвет на бизнеса за 
устойчиво развитие. 
В документа се използват и термини като „водород с намалени въглеродни емисии (reduced carbon hydrogen: ≤ 6 кг CO2 
екв./кг H2 или примерно 50 г CO2/МДж), „водород с ниски емисии на въглерод (low carbon hydrogen: ≤ 3 кг CO2 екв./кг H2 
или примерно 25 г CO2/МДж) и „водород със свръхниски въглеродни емисии“ (ultra low carbon hydrogen: ≤ 1 кг CO2екв./кг 
H2 или примерно 8 г CO2/МДж) – по класификация на WBCSD). 
Според оценката, възобновяемият или т.нар. зелен водород, получаван от хидроенергийни мощности и вятърна енергия 
днес отговарят на определението за водород със свръхниски въглеродни емисии. Възобновяемият водород от слънчеви 
мощности пък може да има по-широк диапазон на интензивността на емисиите – от ниски до свръхниски емисии от 
въглерод. 
Shell например обещава, че през 2030 г. 65% от потреблението на водород в химическите и енергийни паркове на 
компанията ще бъдат представени с водород с намалени въглеродни емисии, или по-добри (приблизително 300 хил.тона 
годишно, с изключение на свързаното производство на водород). По отношение на производството пък Shell се ангажира 
през 2030 г. да произвежда 75 хил. тона водород със свръхниски емисии на въглерод и 100 хил. тона водород с намалени 
въглеродни емисии годишно. 
Френската енергийна компания Engie се ангажира да увеличи капацитета си за производство на „възобновяем водород до 
4 ГВт през 2030 г. Италианската енергийна компания Enel планира производство само на възобновяем водород и 
увеличаване на мощностите на електролизаторите си до 2 ГВт през същия период. 
ITM Power, която е сред производителите на електролизатори обещава да увеличи капацитета си до 5 ГВт през 2024 г., а 
Cummins – до 2 ГВт през 2030 г. 
 
√ Най-богатите страни са най-големи емитенти на СО2 от въглища при коригиране по брой на население 
 

 
 
Най-богатите страни са най-големи емитенти на емисиите от СО2, свързани с въглищните мощности за производство на 
електроенергия. Средно в света на човек от населението се падат 1,06 това емисии от СО2 от въглищни мощности (на 
базата на данни от 2015-2020 г.). Това сочи нов доклад на компанията Ember, в които се представя отчетът на емисиите, 
свързани с производството на електроенергия на базата на въглища в страните от G20. При това анализаторите изчисляват 
емисиите на човек от населението. 
Най-високите емисии на човек от населението от изгарянето на въглища за производството на електроенергия са в 
Австралия. На среден австралиец се пада 5 пъти повече отделяне на СО2 от енергията от въглища, отколкото на средно на 
човек в света като цяло. Южна Корея и САЩ изхвърлят почти 4 пъти и 3 пъти съответно повече СО2 емисии на човек от това, 
което се пада средно на човек в света. По отношение на Германия и Япония, анализът сочи, че те отделят 2 пъти повече 
емисии от производството на електроенергия от въглища от средното световно ниво. 
Държавите в рамките на ОИСР, включително Австралия, Южна Корея, САЩ, Германия и Япония трябва да прекратят 
въглищната енергия до 2030 г., за да бъдат в съответствие с пътната карта на МАЕ за Net Zero за намаляване на затоплянето 
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с 1,5 градуса по Целзий и прекратяване на въглищната енергетика до 2030 г. Анализът на експертите от Ember установява, 
че когато производството на електроенергия от въглищни мощности се коригира спрямо броя на населението, то те се 
представят доста зле. 
Според подхода, избран от изследователите от Ember, Китай, който притежава огромни въглищни мощности за 
производството на електроенергия, надхвърлящи 1000 ГВт се нарежда на 5-то място, а Индия, която иначе заема второ 
място в света по производство на електроенергия от въглища, изхвърля емисии на човек от населението малко над 
средното световно ниво. 
Срещата на върха на ООН в Глазгоу постави началото на обещания за постепенен отказ от страна на Индонезия и Виетнам, 
Индия също пое ангажименти, а САЩ и Китай се ангажираха със сътрудничество. Анализът показва, че независимо от 
стремежа за отказ от въглищата, страните от ОИСР остават най-големите емитенти на човек от населението. 
Много от страните, „изоставащи“ от призива за отказ от въглища, включително Австралия и Япония засега не са поели 
задължения за отказ от въглищата, въпреки обещанията за достигане на нулеви емисии не по-късно от 2050 г. САЩ също 
нямат определена дата за затваряне на въглищните мощности, но в същото време обновената цел на страната за 
производство на електроенергия само при нулеви емисии е 2035 г. и предвижда по-ранен отказ от въглищата. 
Южна Корея подписа задължение за отказ от въглищата на COP26, обещавайки да направи това през 2030-те години. И все 
пак само няколко дни по-рано страната публикува изявление, че 2030 г. е невъзможен срок и, че все пак е възможно да 
останат да работят определени електроцентрали на въглища до 2050 г. 
 
Мениджър 
 
√ Ускоряване на инфлацията прогнозира финансовото министерство  
Инфлацията ще се ускори до 4,5 % до края на годината, прогнозира Министерството на финансите в актуализираната си 
есенна оценка за икономиката ни. Средногодишно поскъпването на цените ще е 2,4 на сто, уточняват от министерството.  
Тази година икономиката ни ще отчете ръст от 4 на сто, а догодина той ще се ускори до 4,6 на сто при условие, че започне 
изпълнението на възстановителния план, гласи още прогнозата на финансовото министерство. Тя идва ден след като 
Европейската комисия коригира надолу прогнозата си за българската икономика с обобщението "Възстановяването се 
отлага". 
 
√ Безработицата ще продължи да намалява до 2024 г.  
Безработицата ще продължи да намалява до 2024 година, прогнозират от Министерството на финансите. Оценката е 
записана в актуализирания вариант на есенната икономическа прогноза. В нея се посочва, че от 5,5 на сто тази година 
коефициентът ще достигне до 4,5 процента в края на прогнозния период, предава БНР.  
Като основни фактори за намаляване на безработицата и от финансовото министерство посочват очакванията за 
намаляване на негативния ефект от пандемията върху икономиката от догодина до 2024-а, както и позитивите от 
националния План за възстановяване и устойчивост. Въпреки всичко оценката за заетостта догодина е ревизирана 
минимално - с 0,02 процентни пункта, надолу, тъй като се предвижда евентуално оптимизиране на държавната 
администрация.  
За годините 2023 и 2024-та ще се усеща демографският ефект от застаряващото население върху пазара на 
труда. Търсенето на работна ръка ще е в подкрепа на доходите на домакинствата, въпреки че догодина покупателната 
способност може да е ограничена заради инфлацията. Очаква се средногодишно тя да е 4,2 на сто.  
Икономическият растеж догодина ще бъде 4,6 на сто, а като основни рискове пред прогнозата си от министерството виждат 
пандемията и външните фактори. Прогнозата е изготвена с допускането, че от догодина ще има проекти по плана за 
възстановяване.  
 
√ Изтича срокът за корекция на декларираните авансови вноски  
В понеделник изтича срокът за корекция на авансовите вноски или данъка върху доходите за 2021 г. Тези вноски са 
дължими от фирмите и от физическите лица, които извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, 
включително земеделските стопани. 
Фирмите, чиито нетни приходи от продажби за 2019 г. надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за 
корпоративен данък. Те са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата 
година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв., а 
тримесечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. 
включително.  
Има случаи, при които прогнозираните авансови вноски се оказват по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък, 
показват анализите на НАП. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на приходната агенция за периода от 
16 април до 31 декември на съответната година или пък до надвнесен данък. 
Затова предприятията имат възможност сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато 
смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък. Увеличението, съответно намалението на 
авансовите вноски, се ползва след подаване на декларация за промяна, по електронен път с квалифициран електронен 
подпис /КЕП/ през е-портала на НАП. 
За коригиране на месечната вноска за месец декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на 2021 г. декларацията 
трябва да бъде подадена най-късно на 15 ноември 2021 г., въпреки че срокът за внасянето им е до 1 декември 2021 г. 
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√ Смениха директора на държавния резерв  
Правителството освободи Станимир Пеев от поста председател на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси“ и определи длъжността да изпълнява Николай Василев.  
Решението на Министерския съвет е взето неприсъствено, съобщиха от правителствената пресслужба. Причината за 
смяната не се съобщава. 
Николай Василев е дългогодишен служител в системата на МВР, включително в периода от март 2015 г. до февруари 2020 
г. е началник на Пето районно управление при Столична дирекция на вътрешните работи.  
 
√ КЗК предлага промени, свързани с дяловото разпределение на топлинната енергия  
Комисията за защита на конкуренцията предлага промени в Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването по 
отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия. 
Причината е, че КЗК е констатирала, че режимът по Закона за енергетиката, регламентиращ взаимоотношенията между 
топлинните счетоводители и топлофикационните предприятия, е в състояние да породи конкурентно правни проблеми. 
Комисията посочва, че нормативната уредба, поставяща топлинните счетоводители като подизпълнители на 
топлофикационното дружество по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия, води до обмен на 
чувствителна търговска информация между конкуренти и може да създаде възможности за злоупотреба с господстващо 
положение. Тази нормативна уредба премахва свободното ценообразуване на един нерегулиран пазар, посочват от КЗК.  
Комисията предлага да се обмислят два варианта за промени на нормативната уредба. Първият е отмяна на статута на 
фирмите за дялово разпределение като подизпълнители на топлофикационните дружества и възстановяване на преките 
договорни взаимоотношения между топлинните счетоводители, извършващи услугата и крайните клиенти. Вторият 
вариант е създаване на гаранции за равнопоставеност между страните и избягване на нарушения на конкуренцията.  
КЗК предлага договорите между топлофикационните дружества и топлинните счетоводители да се сключват при общи 
условия, които се утвърждават от КЕВР по предложение на топлофикационните дружества, но с участието на топлинните 
счетоводители като страна и заинтересовани лица по тези договори.  
И още Комисията за защита на конкуренцията предлага да бъде отменена разпоредбата в Закона за енергетиката, съгласно 
която топлинните счетоводители предоставят чувствителна търговска информация на топлофикационното предприятие, а 
то определя цена на услугата дялово разпределение на топлинна енергия на неговите конкуренти. 
 
√ Локдаун за неваксинирани от полунощ в цяла Австрия  
От днес всеки живеещ в Австрия подлежи на контрол от полицията 
От полунощ в Австрия влиза в сила локдаун за неимунизирани срещу КОВИД. Това съобщи на пресконференция 
федералният канцлер Александър Шаленберг, след среща между представители на правителството с провинциалните 
управители. Локдаунът се отнася за всички на територията на страната над 12 години, предаде специалният кореспондент 
на БТА във Виена. Така австрийските власти изпълниха заявените по-рано намерения да въведат крайната мярка. 
От днес всяко лице, което живее в Австрия, подлежи на контрол от полицията, съобщи министърът на вътрешните работи 
Карл Нехамер. 
Хората, които не са имунизирани или не притежават сертификат, че са прекарали болестта през последните 180 дни, имат 
право да напускат дома само по изключение: за купуване на храна, лекарства, за да отидат на лекар, на църква, на училище 
или в университет. 
След първа игла е необходим и ПСР-тест, за да бъде отменена временно забраната за излизане до края на валидност на 
ПСР теста, която в момента е 48 часа. 
Канцелрът Шаленберг отбеляза, че решаващо е не само спазването на мерките, но и контролът върху тях, като увери, че 
той ще е много строг и на нарушителите ще се налагат санкции.  
Правителството отново отправи апел към населението да се имунизира, за да бъде намален броят на новозаразените. В 
противен случай не са изключени още по-строги мерки, заяви Шаленберг. 
Министърът на здравеопазването Волфганг Мюкщайн също подчерта намерението на правителството да въведе още по-
строги мерки, ако броят на новозаразените не бъде намален. 
 
√ Германия планира рекордни инвестиции в опазване на климата и цифровизация  
Следващото правителство на Германия може да изгради бъдещите си политики върху солидни държавни финанси 
благодарение на по-добри от очакваните данъчни приходи и икономическо възстановяване след пандемията. Това заяви 
в петък изпълняващият длъжността министър на финансите и вероятен бъдещ канцлер Олаф Шолц, цитиран от Ройтерс. 
„Искаме да продължим да подкрепяме тази тенденция с рекордни инвестиции в цифровизация, научни изследвания и 
опазване на климата“, каза Шолц пред журналисти при представянето на актуализираните прогнози за данъчните приходи 
на правителството. 
Данъчните приходи ще бъдат с около 35 милиарда евро по-високи средно до 2025 г. спрямо прогнозите от май, според 
най-новите оценки на правителството, публикувани в петък в Берлин и цитирани от Блумбърг. 
Това възлиза на общо допълнителни приходи за федералните, регионалните и местните власти от около 180 милиарда 
евро, сочат изчисленията на финансовото министерство. Годишните приходи на федералното правителство ще бъдат с 
около 13 милиарда евро повече от очакваното. 
„Германия е в много добро финансово състояние въпреки кризата с коронавируса“, увери на пресконференция Шолц. 
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√ От догодина Испания ще използва над 20 млрд. евро публични средства за зелена енергия  
Испания ще спре финансирането на изкопаеми горива в чужбина през 2022 г. Решението на правителството е част от 
ангажимента, поет в рамките на срещата на високо равнище по въпросите на климата в Глазгоу, където 30 държави се 
съгласиха да спрат да плащат с публични средства за въглища, нефт и газ, добивани извън техните територии, предава 
БНР.  
Споразумението ще позволи около 20,4 милиарда евро от публичните средства, които досега са използвани за 
финансирането на изкопаеми горива в чужбина, да бъдат прехвърлени и използвани за производството на зелена енергия 
вътре в Испания. 
Това на практика е първият ангажимент, който разглежда нефта и газа, в допълнение към въглищата, и казва, че испанските 
публични финансови институции трябва да прекратят това финансиране до края на следващата година. Сред тях е и 
Агенцията за експортни кредити (Cesce), отговаряща за 1 милиард и 640 милиона евро годишно публично финансиране на 
изкопаеми горива.  
Подобен ангажимент вече поеха и САЩ, Коста Рика, Великобритания, Португалия и Европейската инвестиционна банка. 
Единствената Франция от петте най-големи икономики в ЕС все още не е подписала. 
 
√ Финландия ще позволи на работниците да знаят колко печелят колегите им  
Финландското правителство предложи нов закон, позволяващ на работниците да се уведомяват колко печелят техните 
колеги, ако подозират, че са дискриминирани. Правителството на Санна Марин, съставено от пет партии, представи идеята 
пред работодателите и синдикатите, като мярката е част от законодателен пакет за намаляване на разликата в 
заплащането между жените и мъжете, пише eleconomista.es. 
Разликата в заплащането за една и съща работа се превърна в сериозен проблем във Финландия, припомня изданието. 
Средно мъжът печели над 17% повече от жената. Процентът е доста над средния за ОИСР от 12,5%. Финландия е седмата 
най-неравнопоставена страна сред развитите държави. В Европа я превъзхождат само страни като Естония или Латвия.  
Правителството работи от ноември за разработване на правната рамка за мерки за намаляване на разликата в заплатите. 
Работодателите напуснаха работната група заради бързината, с която се предлагаха промените в закона. Предвижда се 
тази мярка да влезе в сила до 2023 г. като законопроект.  Според Конфедерацията на финландските индустрии, която 
е основната организация на работодателите, публикуването на подробна информация за индивидуалните заплати ще 
доведе до всеобщо любопитство и влошаване на работната среда.  
Работническите синдикати осъждат забавянето на закона и изискват правни ресурси, отиващи отвъд обявената 
прозрачност. "Преодоляването на пропастта изисква промяна в нагласите и следователно е необходимо да се промени 
закона, за да се промени културата", на мнение е Катарина Мурто, председател на Akava, един от основните синдикати в 
страната.  
 
√ Полша призова НАТО за конкретни стъпки заради кризата по границата с Беларус  
НАТО трябва да предприеме "конкретни стъпки" за разрешаване на мигрантската криза на беларуската граница, зави днес 
полският министър-председател Матеуш Моравецки и добави, че Полша, Литва и Латвия може да поискат консултации, 
съгласно член 4 от северноатлантичекия договор, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
Съгласно член 4 всеки член на НАТО може да поиска консултации във всеки един момент, когато прецени, че неговата 
териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени. 
Обсъждаме с Латвия и особено с Литва, дали да задействаме член 4 от договора за НАТО, каза Моравецки за полската 
държавна информационна агенция ПАП. 
За нас не е достатъчно само да изразим публично загрижеността си, сега се нуждаем от конкретни стъпки и ангажираност 
на целия съюз, подчерта премиерът. 
Хиляди мигранти пристигнаха в Беларус с надежда да преминат оттам в Европейския съюз, но на границата се оказаха в 
капан при мразовити условия. ЕС обвинява Минск, че е организирал кризата, за да окаже натиск върху общността във 
връзка със санкциите, които му наложи, но Беларус неколкократно отрече това. 
Някои държави в региона предупредиха, че противопоставянето може да ескалира във военен конфликт. Руският 
президент Владимир Путин, ключов поддръжник на беларуския лидер Александър Лукашенко, каза, че Русия е готова да 
помогне за разрешаване на кризата, съобщи днес агенция РИА. 
Моравецки каза за ПАП, че лидерите от ЕС ще обсъдят допълнителни санкции срещу Беларус, включително пълно 
затваряне на границата. Той съобщи още, че ЕС трябва да финансира съвместно изграждането на стена по границата. 
 
√ Путин: Ученията на НАТО в Черно море са предизвикателство за Русия  
Непредвидените военни учения на НАТО в Черно море са сериозно предизвикателство за Москва. Това заяви руският 
президент Владимир Путин в интервю за програмата "Москва. Кремъл. Путин", излъчвана по руските държавни телевизии. 
Откъси от интервюто бяха публикувани на сайта на Кремъл.  
"САЩ и техните съюзници от НАТО водят непредвидени учения в Черно море. С не само много мощна военноморска група, 
но и с авиация, в това число и стратегическа авиация. Това е сериозно предизвикателство за нас", заяви Путин. Той, както 
изглежда, визираше участието на няколко американски военноморски кораби в ученията в Черно море, за които Москва 
заяви по-рано тази седмица, че ги наблюдава. 
Путин добави, че руското министерство на отбраната "имаше предложение за провеждане на собствени непредвидени 
учения в същите тези води, но мисля, че това не е уместно и че няма нужда да се влошава още повече ситуацията", предаде 
Франс прес, цитирана от БТА.   
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Черно море се превърна в гореща точка в отношенията между Москва и Запада, по-специално от анексирането на Крим 
през 2014 г. от Русия. Няколко страни членки на НАТО - Турция, България, Румъния - са освен това с излаз на Черно море, 
където този западен военен алианс има редовно учения и извършва редовно патрули.  
Изявленията на руския президент идват в момент, в който Вашингтон изрази безпокойство от движение на руски войски 
близо до границата с Украйна и предупреди Москва срещу евентуална инвазия. ЕС също изрази безпокойството си вчера 
относно движението на руски военни. А говорител на европейската дипломация заяви, че страните членки обменят 
мнения със САЩ и Обединеното кралство по този въпрос.  
Путин от своя страна обвини Украйна, че използва дронове турско производство срещу проруските сепартисти в Източна 
Украйна, нещо, което Париж и Берлин също разкритикуваха.  
В интервюто Путин днес също така заяви, че Русия няма нищо общо с мигрантската криза по границата на Беларус с 
Европейския съюз, предадоха световните агенции. Той изрази надежда, че беларуският президент Александър Лукашенко 
и германската канцлерка Ангела Меркел скоро ще разговарят помежду си за кризата. По думите му, мигрантите искат да 
отидат главно в Германия.  
"Искам целият свят да разбере това. Ние нямаме нищо общо с това", подчерта Путин.  
По-рано тази седмица от Запад се чуха твърдения, че Русия е организирала с Минск изпращането на мигрантите на 
източната граница на ЕС. Според Путин европейските лидери трябва да се обърнат директно към беларуския президент 
Александър Лукашенко, за да решат тази криза.  
"От това, което разбрах, Лукашенко и Меркел са готови да разговарят. Надявам се, че това ще стане в близко бъдеще", 
заяви той. Според Путин, миграционната криза е била създадена от самите страни от Запада, предаде ТАСС. Той припомни, 
че причините за мигрантските кризи имат политически, военен и икономически характер.  
Путин заяви също, че Беларус не се е консултирал с него, когато е заговорил за прекъсване на доставките на руски природен 
газ за Европа и добави, че подобно действие може да навреди на връзките между Минск и неговия ключов съюзник 
Москва.  
"Неотдавна говорих с Лукашенко два пъти и той не спомена подобно нещо пред мен нито веднъж, той дори не намекна за 
това. Разбира се, на теория Лукашенко, като президент на транзитна страна, може да нареди нашите газови доставки за 
Европа да бъдат спрени. Но това ще означава нарушение на нашия договор за транзит на газ и се надявам, че това няма да 
се случи", заяви Путин. Лукашенко отправи тази заплаха в четвъртък в отговор на евентуални нови европейски санкции 
срещу Минск заради миграционната криза.  
 
√ 1,5 пъти са нараснали заплатите в индустрията в Москва и Санкт Петербург за 5 години  
Заплатите на работещите в промишлеността в Москва и Санкт Петербург са нараснали 1,5 пъти през последните пет години. 
Това показват резултатите от проучване на услугата за търсене на работа Superjob за динамиката на заплатите на 
квалифицираните работници в бранша. 
Най-голямото увеличение в заплатите в Москва се наблюдава сред представителите на 12 специалисти в производството 
– монтажници на мебели (+70%) и шивачи (+63%), на механиците (+17%), както и на монтажниците на радиоелектронно 
оборудване и устройства, стругари и фрезисти по 14% всеки, се казва в проучването. 
Според нивото на максимален доход монтажниците на мебели заемат първо място, като най-високото предложение за 
заплата за тях в столичната индустрия днес достига 200 хиляди рубли на месец. На второ място са електрически и газови 
заварчици с максимум 150 хиляди рубли месечно. По размер на средните пазарни доходи сред работниците в столицата 
на Русия, монтажниците на мебели и електрическите и газови заварчици също са начело (85 хиляди рубли на месец), а на 
второ място са фрезистите и стругарите (80 хиляди рубли всеки). 
Опаковчиците (+80%), монтажниците на мебели (+78%) и електро- и газовите заварчици (+73%) са водещи по ръст на 
средните заплати за последните пет години сред представителите на промишлените работници в Санкт Петербург. През 
годината средните заплати са се увеличили най-много сред механиците (+18%), както и монтажниците на на 
радиоелектронно оборудване и устройства (+16%).  
Заплата е най-висока сред монтажниците на мебели в Санкт Петербург (180 хиляди рубли на месец, като се вземе предвид 
процентът на поръчките) и електрическите и газови заварчици (140 хиляди рубли). По отношение на средната пазарна 
заплата, както в столицата, същите професии (монтажниците на мебели и електрическите и газови заварчици, бел. ред.) са 
на първо място (съответно 80 и 78 хиляди рубли на месец), а на второ място са фрезистите и стругарите (75 хиляди рубли 
всяка). 
 
√ Москва е един от най-привлекателните за инвестиции мегаполиси  
Обемът на инвестициите в дълготрайните активи на Москва се е увеличил 2,7 пъти през последните 10 години - от 2011 до 
2020 г. Общо за този период инвестициите в дълготрайни активи в руската столица възлизат на 24 трилиона рубли. 
"През следващите пет години, поради реализирането на големи инфраструктурни проекти, очакваме още по-голям ръст 
на предприемаческата активност", заяви зам.-кметът на Москва по икономическа политика и имуществено-поземлени 
отношения Владимир Ефимов, цитиран от ТАСС.  
Инвестиционната активност нарасна значително през първата половина на 2021 г. Инвестициите в дълготрайни активи 
през този период възлизат на 1,4 трилиона рубли, което в съпоставими цени е с 20,9% по-високо в сравнение със същия 
период на миналата година и с 19,7% повече отколкото през първата половина на предпандемичната 2019 г., обясняват 
от Московския отдел за инвестиции и индустриална политика.  
През януари - юни 2021 г. делът на извънбюджетните инвестиции в Москва възлизаше на 77%. По-голямата част от 
средствата – 39,4% от общите – са за машини и оборудване. 30,9% от средствата са отпуснати за изграждане на недвижими 
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имоти (с изключение на жилищни) и благоустрояване на територии, 14,2% за създаване на интелектуална собственост и 
13,4% за строителство на жилища. 
Целевата инвестиционна програма за развитие на Москва играе важна роля за стимулиране на развитието на капиталовите 
предприятия и инвестиционната дейност. Обемът й за 2021-2023 г. надхвърля 1,9 трилиона рубли. Градът разпределя тези 
бюджетни средства за изпълнение на приоритетни проекти в транспорта, социалната сфера и благоустрояването. За всяка 
рубла, инвестирана от капитала, има повече от 3 рубли частни средства. 
Системата от мерки за подкрепа на бизнеса също оказва влияние върху формирането на благоприятен инвестиционен 
климат. Столицата предлага на фирмите данъчни и финансови стимули. Така градът дава на предприятията статут на 
индустриален комплекс, технопарк, котвен резидент на технопарк, инвестиционен приоритетен проект. Намалението на 
регионалната данъчна тежест за такива компании е 17-25%. 
 
√ Русия обеща доставките на газ за Европа да продължат въпреки заплахите на Минск  
Кремъл увери в петък, че доставките на руски газ за Европа няма да бъдат прекъснати въпреки заплахите на Беларус да 
спре транзита по основен газопровод на територията си в случай на нови европейски санкции, предаде Франс прес, 
цитирана от БТА. 
Русия е и ще продължи да бъде страна, която изпълнява всичките си задължения за доставки на газ за европейските 
потребители, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Минск не е обсъждал и съгласувал направеното в четвъртък 
изявление, допълни той. 
Междувременно, руската информационна агенция Риа Новости съобщи, че доставките по беларуския газопровод "Ямал-
Европа", в петък са намалени с 40% от обичайния капацитет.  
Няколко хиляди мигранти, които искат да стигнат до Европа, основно от Близкия изток, са блокирани в трудни условия на 
границата между Беларус и Полша. 
ЕС обвинява Минск, че е организирал този миграционен приток, по-конкретно чрез издаване на визи, като отмъщение за 
западните санкции, наложени на режима на Александър Лукашенко миналата година след жестоките репресии срещу 
опозицията. Брюксел намекна, че през идната седмица може да се очакват нови санкции. 
Лукашенко, който разчита на подкрепата на Москва, заплаши да предприеме ответни мерки, като спре крана на 
газопровода, снабдяващ Европа с руски газ през територията на Беларус, в момент когато континентът вече изпитва 
недостиг. 
 
√ САЩ предупредили ЕС за възможно военно нахлуване на Русия в Украйна  
САЩ са предупредили Европейския съюз (ЕС) за риск от руска "инвазия" в Украйна, пише Bloomberg, позовавайки се на 
свои източници. Според изданието американски представители са изразили загриженост, че Москва може би разглежда 
възможност за „военна операция“. На ЕС обаче не са били предоставени конкретни данни въз основа на които са 
направени подобни заключения. Източниците на Bloomberg са заявили, че оценката на Съединените щати се основава на 
„публично достъпни доказателства“. Вашингтон планира да предаде информация по тази тема, преди да бъде взето 
решение за колективен отговор, уточнява агенцията. 
Реакцията на Русия 
Bloomberg цитира и потърсен за коментар високопоставен източник, близък до Кремъл, който казва, че Русия не 
възнамерява да започва война с Украйна, но иска да покаже, че е готова да използва сила, ако е необходимо. Друг 
неназован източник потвърди, че руска офанзива е "малко вероятно", но се твърди, че Москва "има план да отговори на 
провокациите на Киев." 
Изявленията за предполагаемо планирана военна инвазия на Москва в Украйна бяха отречени и от Дмитрий Полянски, 
първият заместник-постоянен представител на Русия в ООН. В същото време Полянски обърна внимание на факта, че от 
"Украйна идват голям брой заплахи". Освен това, посочи той, не трябва да се забравя и за военните кораби на САЩ, които 
"действат провокативно" във водите на Черно море. „Така че всеки ден е много трудно да се избегне пряк сблъсък в Черно 
море“, отбелязал дипломатът. Той също така подчертал, че "Русия има право да концентрира войски навсякъде на своя 
територия." 
Какво мислят в Украйна? 
Възможността за нахлуване на Русия в Украйна в близко бъдеще беше оценена по-рано от бившия министър на външните 
работи на страната Павел Климкин. Според него през пролетта Русия изтегли до границите на Украйна "колосално 
количество оръжия", но според него няма място за тревоги и паника. 
Според ръководителя на Нафтогаз на Украйна Юрий Витренко шансовете за пълномащабна война между Русия и Украйна 
се увеличават от пускането на "Северен поток 2" и намаляването на транзита на руски газ през Украйна към Европа. "Със 
стартирането на газопровода Москва ще се отърве от възпиращия фактор“, а Украйна може да стане по-уязвима от руската 
инвазия“, казва още той. 
Посещението на ръководителя на ЦРУ в Русия 
На 2 ноември ръководителят на Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) Уилям Бърнс отлетя за Москва, за 
да проведе поредица от срещи с представители на руските власти и да обсъди въпроси от американско-руските 
отношения. Още в първия ден от визитата си Бърнс се срещна със секретаря на руския Съвет за сигурност Николай 
Патрушев. А краткото съобщение на пресслужбата на Съвета за сигурност гласеше единствено, че двамата са обсъждали 
въпроси, свързани с отношенията между Москва и Вашингтон. 
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По-късно CNN, позовавайки се на свои източници, съобщи, че президентът на САЩ Джо Байдън е изпратил Бърнс в Москва, 
за да предупреди Кремъл, че Вашингтон отблизо следи увеличаването на броя на войските близо до границата с Украйна. 
Освен това директорът на ЦРУ трябваше да се опита да определи какво мотивира действията на Русия. 
Какво се случва на границата с Украйна? 
На 30 октомври The Washington Post съобщи за предполагаемо увеличаване на присъствието на руски войски близо до 
Украйна. Според вестника са регистрирани "необичайни движения на техника и военни" в западната част на Русия след 
приключването на мащабните учения "Запад-2021". 
След това говорителят на Министерството на отбраната на САЩ Джон Кърби заяви, че Пентагонът следи ситуацията на 
границата на Украйна и Русия. Той обаче отказа да обясни за какво "необичайно" поведение става дума. В отговор на това 
руското посолство във Вашингтон изрази недоумение, че „пресслужбите на Държавния департамент и Пентагона са 
загрижени за движението на въоръжените сили на РФ на собствена територия, в рамките на руските граници“. 
По-късно Politico съобщи, че Русия е изпратила танкове до границите на Украйна като се позова на сателитни снимки, 
направени в района на град Елня, област Смоленск. От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли 
информацията като "напълно невярна". 
 
√ Бразилия разреши на фирмите да уволняват неваксинирани служители  
Върховният съд на Бразилия разреши на компаниите да изискват от служителите си доказателства за ваксинация срещу 
COVID-19. Това съобщи пресслужбата на висшата съдебна инстанция на страната, предадоха световните агенции.  
Съдията Луис Барозу частично спря действието на заповедта на министерството на труда, съгласно която се забраняваше 
на компаниите да искат потвърждение за ваксинация при наемане на служител или при удължаване на трудовите 
взаимоотношения с работника, се казва в публикацията на съда, предава БТА. Според съдията неваксинираните служители 
могат да представляват заплаха за здравето на останалите работници. 
По данни на министерството на здравеопазването на Бразилия в страната с население 213 милиона души напълно 
ваксинирани са над 126 милиона души. От началото на пандемията близо 22 милиона души в Бразилия са се заразили с 
коронавирус. Битката с вируса загубиха над 610 хиляди заразени. 
През последното денонощие в страната са регистрирани 14 598 нови случая на коронавирус, починали са 267 души, 
информира Ройтерс, цитирайки данни на здравното министерство.  
 
√ Цените на много от зърнените стоки по световните борси отново тръгнаха нагоре  
В средата на ноември цените на много от основните зърнени стоки по световните борсови пазари отново вървят нагоре. 
Сред някои от основните фактори за този възходящ тренд са неблагоприятните агро-метеорологични условия, водещи до 
проблеми с качеството в северното полукълбо, експортните мита на руска пшеница, рязкото поскъпване на морския превоз 
и на торовете вследствие на рекордните цени на синьото гориво и задържането на продажбите от страна на продавачите, 
предава БТА, позовавайки се на информация от Софийската стокова борса.  
Борсовата цена на пшеницата в САЩ се вдигна с още 9 долара до 351 долара/тон. Във Франция пшеницата поскъпна с 4 
евро до 296 евро/тон, а цените в Украйна и в Русия са еднакви - 325 долара/тон. 
В САЩ царевицата леко поевтиня тази седмица до 264 долара/тон, в Украйна тя поскъпна със 7 долара до 286 долара/тон.  
Ечемикът повиши борсовата си цена тази седмица в Украйна със 7 долара до 290 долара/тон, във Франция се търгува без 
промяна по 267 евро/тон.  
Рапицата в Европейския съюз /Еuronext/, при която прогнозите са за частично компрометирана реколта, поскъпна със 17 
евро до 704,50 евро/тон.  
Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам добави 25 долара към цената си, която стигна 1460 
долара/тон. През седмицата рафинираната захар поскъпна с 16 долара до 522,80 долара/тон на борсата в Лондон.  
На Софийска стокова борса тази седмица хлебната пшеница се търси в големи количества на 530 лева/тон, но продавачите 
искат 600 лева/тон. Миналата седмица на борсата имаше сделки за пшеница на цена 630 лв./тон без ДДС.  
Фуражният ечемик се търси на начална цена от 410 лв./тон, срещу 460 лв./тон от страна на продавачите. Цената "купува" 
на царевица достигна 480 лв./тон, "продава" е 500 лв./тон, а офертите за маслодаен слънчоглед се вдигнаха на 1200 
лв./тон, докато предлагането е в порядъка на 1250-1300 лв./тон. Всички цени са без ДДС. Цените на основните хранителни 
стоки засега продължават да бъдат стабилни и непроменени, ново е предлагането на консерви от варива, варива с месо и 
пилешко месо, съобщава Софийска стокова борса.  
През седмицата имаше оживена търговия за енергоносители: продадоха се пелети в чували от 590 до 650 лв./тон, 
автомобилен бензин А95Н в диапазон 1941,67-2000 лв./хил.л, дизелово гориво Б6 - от 1966,67 до 2008,33 лв./хил.л, и 
дизелово гориво - на 2050,37 лв./хил.л. Газьол за ПКЦ се реализира в диапазон 1857-2065,80 лв./хил.л, а газ пропан бутан 
на 1125 лв./хил.л.  
На борсата имаше и сделки за метални отпадъци от алуминий на 1400 лв./тон, от черни метали на 145-180 лв./тон, 
отпадъци от мед на 7500 лв./тон, както и за антифриз - на 6700 лв./хил.л.  
 
√ Петролът поевтиня на фона на очакванията за увеличение на доставките  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник на фона на очакванията за увеличение на доставките и 
прогнозата за по-ниското търсене заради високите разходи за енергия. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,63  долара, или 0,77%, до 81,54 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,57 долара, или 0,71%, до 80,22 долара за барел 
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Петролните пазари регистрират седмични понижения три поредни седмици, като цените са потиснати от силния долар и 
спекулациите, че администрацията на американския президент Джо Байдън може да петрол от стратегическия резерв на 
САЩ за охлаждане на цените. 
„Белият дом обсъжда как да се справи с по-високата инфлация, като някои служители призовават за използване на 
стратегическия резерв или за спиране на износа на САЩ“, казват анализатори на ANZ в доклад. 
Междувременно Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) миналата седмица намали прогнозата си за 
световно търсене на петрол през четвъртото тримесечие до средно 99,49 млн. барела на ден, което е с 330 хил. барела под 
прогнозата от октомври. 
Руската „Роснефт“, втората по големина петролна компания в света след Saudi Aramco, предупреди в петък за потенциален 
„супер цикъл“ на световните енергийни пазари, повишавайки перспективата за още по-високи цени, тъй като търсенето 
изпреварва предлагането. 
 
√ Вяла търговия на борсите в Европа. Акциите вървят към нов седмичен ръст 
Европейските акции не регистрираха съществени движения в която и да е посока в ранната търговия в петък, но 
продължаваха да са на път да регистрират шеста поредна седмица на ръст, подкрепени от сектора на луксозните стоки, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,55 пункта, или 0,11%, до 485,84 пункта. Немският показател DAX се 
повиши с 35,12 пункта, или 0,22%, до 16 118,23 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 записа спад от 
34,05 пункта, или 0,46%, до 7 350,13 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 16,53 пункта, или 0,23%, до 7 076,08 
пункта, следвайки поскъпването на акциите на Renault с 4,40% на фона на решението на Morgan Stanley да повиши рейтинга 
си за книжата на компанията. 
Акциите на Richemont поскъпнаха с 8,64%, след като швейцарската компания за луксозни стоки отчете по-голяма от 
очакваното печалба за първата половина на фискалната година и заяви, че търси инвеститори за регистриращия загуби 
бизнес Yoox – ход, който зарадва акционерите.  Компанията отчете оперативна печалба от 1,95 млрд. евро за 
шестмесечието, приключило на 30 септември, което е ръст от 331% спрямо същия период на предходната година. 
Секторът на луксозните стоки бе подкрепен и от LVMH, чиито акции поскъпнаха с 1,29% на фона на новината, че Louis 
Vuitton планира да отвори първия си безмитен магазин в Китай. 
Цената на книжата на италианската инфраструктурна компания Atlantia се повиши с 1,44%, след като тя повиши прогнозата 
си за печалба за 2021 г., а акциите на Vopak поскъпнаха с 1,57%„ след като печалбата за третото тримесечие на 
нидерландската съхранение на петрол и химикали надмина очакванията. 
„Сезонът на отчетите е потвърждение за пазарите, че цялостната картина на растежа и търсенето все още е много добра, 
въпреки че има компании, които говорят за проблеми с доставките и натиск върху маржовете в бъдеще“, коментира Сиема 
Шах, главен инвестиционен стратег във фонда Principal Global Investors. 
„Вероятно ще се стигне до момент, в който възвръщаемостта ще стане по-малка и ще има по-голяма волатилност – 
инвеститорите ще трябва да вземат предвид тази корекция“, добави тя. 
STOXX 600 отбеляза нови рекордни върхове през ноември, подкрепен от сигналите на централната банка за запазване на 
благоприятната политика, оптимистични корпоративни отчети и признаците на икономическо съживяване след пандемия. 
Въпреки това представители на ЕЦБ признаха днес, че инфлацията в еврозоната може да спадне по-бавно от 
прогнозираното по-рано, отчасти поради проблемите с веригата на доставките, които се оказаха по-устойчиви от 
очакваното. 
Освен това Европа отново се превърна в епицентър на COVID-19, като Германия, Франция и Нидерландия регистрираха 
голям скок на новите случаи на заразени с вируса, което накара някои правителства да започнат да обмислят затягане на 
ограничителните мерки. В Нидерландия от събота влиза в сила частичен локдаун за период от три седмици. 
Смесени резултати в САЩ 
Американските борсови индекси не намериха единна посока в четвъртък на фона на данните за високата инфлация и 
нарастващата доходност на облигациите, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 158,71 пункта, или 0,444%, до 35 921,23 пункта, следвайки поевтиняване 
на акциите на Disney. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 2,56 пункта, или 0,06%, до 4 649,27 
пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 81,58 пункта, или 0,52%, до 15 704,28 пункта. 
Някои технологични акции се възстановиха в четвъртък след загубите от предходния ден, повлияни от индекса на 
потребителските цени в САЩ, който през октомври нарасна с 6,2% на годишна база, записвайки най-големия си ръст от 
ноември 1990 г. насам. Цените на книжата на гигантите от сектора на чиповете Nvidia и AMD се повишиха съответно с 3,16% 
и 4.,39%. 
„За изненада на мнозина, които очакваха цените да се понижат скоро, инфлацията продължава да е упорито  висока“, 
коментира Ръйн Детрик от LPL Financial. „Истината е, че не можете да затворите икономика за 20 трлн. долара и да не 
усетите затруднения, когато тя бъде рестартирана. Надяваме се, че проблемите с веригата на доставки ще се разрешат 
през идните тримесечия и че това ще укроти инфлацията“, добави той. 
Следвайки данните за потребителските цени, търговците повишиха очакванията си за вдигането на лихвите на Фед. 
Прогнозите са, че централната банка ще прибегне до първо увеличение на лихвите през юли 2022 г. 
Междувременно, акциите на Disney поевтиняха със 7,07%, след като компанията разочарова с отчета си за последното 
тримесечие. Медийния гигант отчете печалба на акция от 37 цента при приходи от 18,59 млрд. долара, докато очакванията 
бяха за печалба на акция от 51 цента при приходи от 18,79 млрд. долара, сочат данни на Refinitiv. Стрийминг платформата 
на фирмата Disney+ добави само 2,1 млн. нови абонати до 118,1 млн., докато прогнозите бяха за ръст с 9,3 млн. абонати.  
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Ръст в Азия 
Индексите на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха повишения в петък, следвайки 
печалбите в технологичния сектор пише Си Ен Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 332,11 пункта, или 1,13%, до 29 609,97 пункта. 
Акциите на технологичният конгломерат SoftBank поскъпнаха с 2,58%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 6,31 пункта, или 0,19%, до 3 539,1 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 9,38 пункта, или 0,38%, до 2 467,16 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng добави 79,98 пункта към стойността си, или 0,32%, завършвайки сесията при ниво от 25 327,97 пункта. Акциите 
на JD.com поскъпнаха с 5,17% на фона на рекордните продажби на интернет търговеца в рамките на „Деня на самотните 
сърца“ – най-голямото шопинг събитие в света. Alibaba също точете рекордни продажби, но цената на книжата на 
компанията се понижи с 0,49%, тъй като ръста на продажбите бе по-нисък от очакваното. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 43,88 пункта, или 1,55, до 2 968,8 пункта, следвайки скока на цената на LG 
Electronics с 3,83% 
В Австралия индексът ASX 200 записа ръст от 61,1 пункта, или 0,83%, до 7 443 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX регистрира ръст 
от 1,12 пункта, или 0,19%, до 603,99 пункта. BGBX40 се повиши с 0,18 пункта, или 0,13% до 138,10 пункта. BGTR30 напредна 
с 1,23 пункта, или 0,19%, до 664,74 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,74 пункта, или 0,45%, до 165,76 пункта. 
 
√ Пекинската фондова борса ще бъде официално открита в понеделник  
Новосъздадената Пекинска фондова борса ще започне операции на 15 ноември. Първата партида от 81 компании ще могат 
да търгуват с акции от понеделник, предава Радио Китай.  
Общият брой на допустимите инвеститори ще бъде над 4 милиона, като 112 охранителни фирми вече са получили право 
на членство.  
Пекинската фондова борса ще обслужва малки и средни предприятия, които се фокусират върху иновациите, ще насърчава 
прилагането на различни политики и ще допринесе за висококачествения растеж на реалната икономика на Китай. 
 
√ Историческа резолюция нареди Си Дзинпин до Мао Дзедун и Дън Сяопин  
Комунистическата партия на Китай прие „историческа резолюция“, затвърждавайки статуса на Си Дзинпин в политическата 
история на страната, пише Би Би Си. Документът, който обобщава 100-годишната история на партията, представя нейните 
постижения и посоките на бъдещото й развитие. Това е едва третата резолюция от този тип от основаването на партията. 
Първата е от Мао Дзедун през 1945 г., а втората от Дън Сяопин през 1981 г.. Тя бе одобрена в четвъртък по време на шестият 
пленум на 19-ия ЦК на ККП – едно от най-важните политически събития в страната. 
Третият документ от този тип има за цел да затвърди ролята на Си в развитието на Китай и да го постави на равна позиция 
с тази на Мао и Дън. „Подобно на предишните две резолюции, тази ще играе важна роля в обединяването на политиката, 
волята и действията на партията – за постигането на бъдещ напредък и реализирането двете стогодишни цели и китайската 
мечта за голямо национално възраждане“, коментира представителя на партията Ку Чиншан. 
Тези две „стогодишни цели“ са Китай да стане „умерено проспериращо общество“ до 2021 г. и да стане „развита, богата и 
мощна“ страна до 2049 г. По повод 100-годишнината на Китайската комунистическа партия през юли тази година Си заяви, 
че първата цел вече е постигната 
Четиридневното заседание събра повече от 370 членове на 19-ия Централен комитет на партията – висшето ръководство 
на страната. Това е последната голяма среща на партийните лидери преди Националния конгрес догодина, когато се 
очаква Си да се кандидатира за исторически трети мандат като лидер на Китай. През 2018 г. страната премахна 
ограничението от два мандата, което позволява на Си да остане на власт доживот. 
Д-р Чонг Я Иън от Националният университет в Сингапур (NUS) казва, че този ход отличава Си от предходните лидери на 
Китай. 
„Бившите  президенти Дзян Дзъмин и Ху Джинтао никога не са имали толкова консолидирана власт като Си. Не е ясно 
обаче дали те са искали да имат такава, ако пред тях се бяха открили такива възможности“, коментира той. 
Мао Дзедун и Дън Сяопин използваха предишните две резолюции, за да скъсат с миналото. Първата резолюция, одобрена 
от партията през 1945 г., позволи на Мао да консолидира лидерството на партията, давайки му пълен авторитет при 
създаването на Китайската народна република през 1949 г. През 1981 г., три години след като става лидер на Китай, Дън 
инициира втората резолюция, с която критикува грешките на Мао по време на Културната революция от 1966 до 1976 г., 
довела до смъртта на милиони хора. Също така поставя основите на икономическите реформи в Китай. 
За разлика от предходните резолюции, тази на Си ще подчертае приемствеността, тъй като тя идва в момент, в който Китай 
се е превърнал в глобална сила. 
„Страната се намира в момент, в който може да погледне назад и да види значителен растеж на своята икономическа и 
военна мощ, както и разпознаване на статута й на голяма сила, докато КПК и нейните лидери не срещат опозиция у дома“, 
казва д-р Чонг. „В някои аспекти КПК и Си като неин ръководител са достигнали най-високото постижения за партията и за 
Китай“, добави той. 
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√ Европа се връща към мрачните дни на Covid-19 
Много държави въвеждат нови ограничения, за да се опитат да овладеят ръста на новите случаи 
Сякаш няма пандемия купонджии в луксозни тоалети се блъскат един в друг, докато отброяват до началото на годишния 
карнавален сезон в 11 часа сутринта на 11 ноември. В Париж баровете и клубовете са отворени до късно и са пълни до 
пръсване в сряда, Денят на примирието, което е национален празник. В Амстердам е обичайна гледка кафенетата да са 
препълнени. 
Вместо да предвещават началото на празничния сезон с кулминация Коледа, тези нощи може да са били последно ура, 
тъй като четвъртата вълна на коронавируса залива Европа. Множество нидерландски градове вече са отменили 
популярните паради, които за радост на децата на нацията отбелязват ежегодното пристигане на Синтерклаас този уикенд. 
Заплашени от отмяна са и коледните базари в Германия, пише британският в. Guardian. 
„Не можете да си представите да стоите на пазара и да пиете греяно вино, докато болниците са пълни“, коментира 
миналата седмица премиерът на Саксония Михаел Кречмер, който призова федералното правителство да предприеме 
трудната стъпка. 
Нидерландия стана първата западноевропейска страна, която наложи частично блокиране. Берлин забрани на 
неваксинирани да посещават ресторанти, а Франция се надпреварва да подобри кампанията си за бустерна доза. 
Европа, въпреки всички мерки обаче, пак е в епицентъра на пандемията. Според Световната здравна организация (СЗО) 
заразените с коронавирус в целия континент са се увеличили със 7% и смъртните случаи – с 10%, през последната седмица. 
Данните показват, че това е единственият регион в света, където броят на новозаразените с вируса и смъртните случаи 
непрекъснато се увеличават. 
Близо две трети от новите случаи на коронавирус по света – около 1,9 млн., са в Европа, според СЗО. Така се отбелязва 
шеста поредна седмица, в която разпространението на вируса се увеличава в целия континент. Няколко страни преживяват 
пета, а не четвърта вълна. 
С изключение на Централна и Източна Европа, където обхватът на ваксините е значително по-нисък, хоспитализацията и 
смъртните случаи като цяло остават много по-ниски, отколкото преди година, а националните различия в превантивните 
мерки затрудняват да се направят общи заключения. 
Експертите са съгласни, че комбинацията от по-слаба ваксинация, намаляващ имунитет сред хората, ваксинирани рано, и 
нарастващото самодоволство относно маските и дистанцирането, след като правителствата облекчиха ограниченията през 
лятото, е най-вероятната причина за разпространението на вируса сега. „Ваксините правят това, което беше обещано: 
предотвратяване на тежки форми на заболяването и особено на смъртност. Те обаче са най-мощният ни актив само ако се 
използват заедно с превантивни мерки“, коментира Ханс Клуге, регионален директор на СЗО за Европа. 
Ваксинацията в Европа е с най-голям обхват в Южна Европа, като Португалия, Малта и Испания са ваксинирали напълно 
повече от 80% от възрастното си население. Италия не е много по-назад със 73%, според данни от OurWorldInData. 
Седемдневните средни стойности на новите ежедневни инфекции са най-ниските в блока в тези страни, около 100 на 
милион души, а в регионите, където приемането на ваксини е ниско, те нарастват. Триест, където миналия месец се 
проведоха големи протести срещу зеления пропуск в Италия, има два пъти по-големи ежедневни случаи в сравнение със 
средното за страната. „Върнахме се към мрачните дни на пандемията“, каза миналата седмица ръководителят на едно от 
отделенията за интензивно лечение в града след бума на хоспитализациите. Около 90% от хоспитализираните там не са 
ваксинирани. 
Нидерландия, Франция и Германия, където покритието с ваксини е само с няколко процентни пункта по-ниско, също 
започват да регистрират ръст на случаите на коронавирус, което показва предизвикателството дори за правителствата с 
относително високи нива на приемане на ваксините. 
Нидерландия, която ваксинира напълно 73% от възрастното население, влезе в триседмично частично блокиране от 
събота. Барове, ресторанти и магазини за стоки от първа необходимост ще могат да работят до 20 ч., а несъществени 
магазини и услуги – до 18 ч. Домашните събирания се ограничават до 4-ма гости. 
Страната, която облекчи повечето ограничения през лятото, регистрира средно за седем дни нови случаи от 609 на милион 
тази седмица, което накара правителството да се отклони от обещанието си да отмени всички ограничения до края на 
годината. 
Близо 69% от възрастното население на Франция също е ваксинирано, според OurWorldInData. Здравен пропуск, показващ 
доказателство за ваксинация, преболедуване или отрицателен тест, е необходим за влизане в магазини, барове и 
ресторанти, качване на самолет или влак за дълги разстояния от лятото, а маските остават задължителни на закрити 
обществени места. Новите случаи обаче нарастват с двуцифрени проценти всяка седмица от месец. „Това, което 
преживяваме във Франция, очевидно изглежда като началото на пета вълна“, коментира миналата седмица здравният 
министър Оливие Веран. 
Президентът Еманюел Макрон каза, че от 1 декември хората на възраст над 65 години и хората в рисковите групи, които 
не са получили трета доза ваксина, вече няма да имат право на здравен пропуск, като в същото време програмата за 
бустерните дози ще обхване и над 50-годишните. 
Германия, където 66,5% от възрастното население е ваксинирано срещу коронавирус, също е на прага на четвърта вълна, 
която може да бъде най-тежката досега. Страната регистрира най-високите дневни нива на заразяване за последните две 
години през последните пет дни, с 48 640 нови случая в петък, след които средното за 7 дни нараства до над 381 на милион 
души. 
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Ръководителят на германската агенция за контрол на заболяванията предупреждава, че отделенията за интензивно 
лечение са изправени пред безпрецедентно напрежение. Най-тежко засегнатите провинции обмислят блокиране. 
От понеделник в Берлин само хора, които са били ваксинирани или са преболедували наскоро, ще могат да посещават 
ресторанти, кина и фризьорски салони. Федералният здравен министър Йенс Шпан предложи подобни правила за участие 
в публични събития. Кристоф Шпинер, инфекционист в университетската болница в Мюнхен Rechts der Isar, постави под 
въпрос дали дори тези мерки биха били достатъчни. „Това, от което се нуждаем сега, са съгласувани и строги действия от 
федералното правителство и не съм сигурен, че в момента имаме такива, коментира той пред Observer. 
С най-ниския процент на ваксинирани (малко над 65%) и най-високия процент на заразяване (повече от 1000 дневни случая 
на милион) от почти всички западноевропейски страни, Австрия налага блокада за неваксинирани. 
Немскоговорящите Австрия, Швейцария и Германия са с най-високите нива на неваксинирани възрастни в Западна Европа, 
въпреки че е трудно да се определят конкретните причини за колебанието на хората да приемат ваксина. В сравнение с 
южноевропейските държави като Италия или Испания, и трите страни досега преминаха сравнително леко през 
предходните вълни на вируса, което може би кара мнозина да подценяват колко смъртоносен може да бъде той. 
Те също така относително приемат, дори подкрепят, „алтернативната медицина“: в Германия например хомеопатичните 
лекарства могат да бъдат покрити от много от задължителните здравноосигурителни фондове. В бившата социалистическа 
Германска демократична република разпространението на морбили и грип традиционно е високо, като Саксония, 
Тюрингия, Бранденбург и Саксония-Анхалт в момента са на дъното на националната диаграма за ваксинации срещу Covid. 
Специалният комисар на правителството за Източна Германия Марко Вандервиц предположи, че скептичността към 
ваксините може да има политическо измерение в родния му регион Саксония, бастион на крайнодясната Алтернатива за 
Германия. „Има ясна връзка между подкрепата за AfD и отхвърлянето на ваксините“, казва той. В Австрия крайнодясната 
Партия на свободата (FPÖ) също подкрепя антиваксърските възгледи с още по-голям ентусиазъм. 
Междувременно в Централна и Източна Европа бедността, лошото здравно образование и дезинформацията се 
комбинират с вкоренено недоверие към правителствата и държавните институции, което доведе и до изключително ниски 
нива на ваксинация сред населението. В резултат на това девет държави от Централна и Източна Европа понастоящем са 
сред лидерите по смъртни случаи от коронавирус в ЕС. Румъния и България имат най-високите дневни нива на смъртност 
в блока – около 22 на милион, което е повече от 30 пъти над нивата във Франция, Испания и Португалия. 
В Румъния само 34,5% от възрастното население е напълно ваксинирано, а в България делът е малко над 23%. И в двете 
страни вече действат по-строги ограничения. Латвия – друга източноевропейска държава с ниско ниво на покритие от 
ваксини, наложи четириседмично блокиране още в средата на октомври. Чехия, Словакия и Русия също затегнаха мерките. 
В Западна Европа въпросът сега е дали страните могат да ограничат тази последна вълна без да се налага да прибягват до 
пълномащабни блокирания. Експертите казват, че отговорът вероятно е да – мерки като дистанциране, маски и ваксини за 
закрити места ще бъдат жизненоважни. „Ако едно от тези неща липсва, ще видим ситуации, каквито сега виждаме в някои 
източноевропейски страни“, казва Антонела Виола, професор по имунология в италианския университет в Падуа. 
Ханс Клуге каза миналата седмица, че властите трябва да ускорят ваксинацията, вкл. бустерните дози за рискови групи и 
дози за тийнейджъри. „Повечето хора, хоспитализирани и умиращи от Covid-19 днес, не са ваксинирани“, казва той. 
Общественото здраве и социалните мерки са еднакво жизненоважни, посочва той и допълва, че според СЗО 95% от 
универсалната употреба на маски в Европа може да спаси почти 200 000 живота. Прилагани „правилно и последователно“, 
превантивните мерки „ни позволяват да продължим живота си, а не обратното“, казва Клуге. „Превантивните мерки не 
лишават хората от свободата, те я гарантират“, заключава той. 
 
√ Конгломератите ще оцелеят и този път 
Въпреки разцепването на GE има причини за съществуването им 
Когато General Electric обяви, че планира да се разцепи, изглеждаше, че се затваря една глава за индустриалните 
конгломерати. И все пак некрологът на всеобхватната корпоративна структура е бил писан много пъти и някак си тя все 
още оцелява, пише Брук Мастърс за Financial Times.  
Някога най-скъпата компания в Америка, продуктите на GE обхващаха всичко - от пластмаси и реактивни двигатели до 
кредитни карти и телевизионна реклама. Сега тя се присъедини към вълна от корпоративни раздробявания, които наблягат 
на простотата, с планове да се обособят три отделни публични компании, фокусирани върху здравеопазването, 
енергетиката и авиацията. 
От 2017 г. има 178 сделки за отделяние на стойност близо 800 милиарда долара, без да се брои GE, според статистиката на 
Dealogic. Siemens отдели своите подразделения за здравеопазване и енергия. United Technologies направи същото с 
асансьорите Otis и поделението за отопление и климатизация Carrier. DuPont отделя полимерите, а Toshiba обмисля 
разделянето си на три части, въпреки че това все още не е сигурно. 
Конгломератите често са критикувани от инвеститори, които казват, че съставните им бизнеси се представят по-лошо от 
конкурентите и цените на акциите им не отразяват стойността на различните части. Този аргумент е убедителен: 
гигантските компании често се движат твърде бавно, харчат твърде много за бюрокрация и са обсебени от най-добрите и 
най-лошите си бизнес линии, като същевременно пренебрегват тези, които просто се развиват. 
Главният изпълнителен директор на GE Лари Кълп твърди, че разцепването „засилва фокуса и отчетността“, а Trian Partners, 
инвеститор активист, който по принцип е трън в очите на GE, се съгласи. 
Историята на конгломератите не е права линия. Наблюдателите обявиха „упадъка на конгломерата“ през 1994 г. и заявиха, 
че „конгломератите са мъртви“ през 2007 г. Вълната от корпоративни раздробявания от 80-те години на миналия век 
намали дела на големите американски групи, работещи в три или повече сектора, от 50 на 30 процента. ITT се раздели 

https://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/avstriia-vyvede-ogranichitelni-merki-za-nevaksinirani-339672/


23 

 

през 1995 г., а Tyco се разцепи след скандал през 2006 г. Но и двете бяха станали достатъчно големи, за да бъдат разделени 
отново през 2011 г. 
„Става общоприето мнение, че конгломератите не са добри и трябва да бъдат разбити. Така стигаме до компании, които 
са толкова специализирани, че в даден момент някой решава, че има смисъл във вертикалната и хоризонталната 
интеграция“, посочва Алигзандър Пепър, професор по мениджмънт в Лондонското училище по икономика. „Десет години 
по-късно се оказваме отново с конгломерати.“ 
Възраждащата се периодично привлекателност на конгломерата се крие в нормалната амбиция за подобряване, съчетана 
с високомерното допускане, че добрите мениджъри могат да управляват всичко. Навлизането в нови бизнес линии 
изглежда привлекателно, когато правилата за конкуренцията предотвратяват доминирането в даден сектор. Циниците 
отбелязват, че заплащането и влиянието на главните изпълнителни директори се увеличава заедно с размера на 
компанията. 
Западните индустриални конгломерати бяха принудени да еволюират през последните 50 години. Засилената глобална 
конкуренция намали способността на една мултинационална компания да снабдява нововъзникващите пазари с всичко - 
от влакови купета до телекомуникационни кули. И първоначално успешното, но в крайна сметка катастрофално навлизане 
на GE във финансите накара много групи да не се опитват да правят нещо подобно. 
Раздутите мултисекторни компании все още имат предимства в части от развиващия се свят, където капиталовите пазари 
са по-малко зрели. И дори на запад някои много големи компании все още участват в много различни бинеси. Големите 
компании за непубличен капитал, които направиха първите си състояния чрез разбиването на американските 
конгломерати през 80-те години на миналия век, изградиха собствени обширни империи. Само в портфейлните компании 
на KKR работят повече от 800 000 души, а кредитното му звено е по-голямо от много регионални банки. 
Поддръжниците на модела на непубличния капитал твърдят, че той избягва някои често срещани недостатъци на 
конгломератите. Центърът се фокусира върху насочването на капитала, което дава на експертните изпълнителни 
директори свободата да управляват бизнеса си. Фондовете с непубличен капитал също така връщат пари на инвеститорите 
на определени периоди, намалявайки част от тяхната свобода да се разширяват. Все пак човек би трябвало да се чуди 
колко дълго може да продължи бързият им растеж. 
Днешните технологични гиганти по същество са конгломерати, въпреки че търгуват предимно (но не изцяло) с дигитални 
стоки. Amazon, Apple и Google твърдят, че техните бизнеси имат синергия, защото всичко се вписва в рубриката 
„технологии“. И техният бърз растеж досега повече от компенсира инвеститорите за всяка неефективност, произтичаща от 
техния размер. 
Но и това може да не продължи. Два предишни технологични конгломерата, IBM и Microsoft, предизвикаха регулаторна 
реакция поради опитите си да се разширят прекалено. Докато те бяха заети със съдебни битки, по-малки, по-фокусира 
конкуренти се възползваха максимално от възможността, като в крайна сметка сами се превърнаха в гиганти. Цикълът се 
повтаря. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Гласувахме вчера какави ни харесва да бъдем, а през юли - каквито сме 
в. Труд - Газиш конституцията - получаваш властта 
в. Телеграф - Балотаж за Радев и Герджиков, ВАР за първото и последното място в НС 
в. Монитор - Седем партии в НС, Балотаж между Радев и Герджиков 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 4 варианта за коалиция, но все не става без БСП 
в. 24 часа - Рекордно ниска активност на двата вота - около 40% 
в. Труд - Народът разлюби протестърските партии 
в. Труд - Президентът е ясен след седмица 
в. Телеграф - Разгневена жена изяде разписка от машината 
в. Телеграф - Огнен ад в COVID отделение погуби трима 
в. Монитор - 117 раследвания за копуване на гласове 
в. Монитор - COVID пари и за родителите, отказали да тестват децата им в училище  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Акад. Богдан Петрунов, главен координатор на експертния съвет по алергология: Ако нямаше избори, още от 
септември щеше да има локдаун, правителството вяло агитира за ваксини и греши 
в. Труд - Доц. д-р Антоний Гълъбов, пред "Труд": Радев е само изразител на воюващи корпоративни интереси 
в. Телеграф - Историкът проф. Андрей Пантев: Още не държим ключа на собствения си дом 
в. Монитор - Богомил Николов, председател на Асоциация "Активни потребители": Глобите за нелоялна търговия да са 
процент от оборота на нарушителя 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Време е за професионална изборна администрация 
в. Труд - Нужно е широко антикризисно управление 
в. Телеграф - Кабинет ще има, въпросът е колко ще се задържи 
в. Монитор - Вотът беше шамар за партиите на протеста 



24 

 

 
√ Предстоящи събития в страната на 15 ноември 
София. 

- От 11.00 ч. в залата за открити заседания на Конституционния съд президентът Румен Радев ще присъства на 
церемонията по полагане на клетва от новите членове на съда. 

- От 9.00 ч. на полигон „Сливница" ще се състои нурнир по стрелба в чест на празника на Сухопътните войски. 
*** 
Бургас 

- От 19.00 часа в Държавна опера Бургас ще започне мюзикълът „Службогонци". 
- От 19.00 часа в Културния дом на НХК ще започне представлението „Тютюн" 

*** 
Видин 

- От 14.00 ч. на паркинга на Община Видин заместник-кметът на Видин Светослав Скорчев ще представи 
информация новите автомобили, закупени за нуждите на различни общински звена и структури. 

*** 
Шумен 

- От 14.00 ч. в зала 363 на Община Шумен ще се проведе консултативен съвет за сесията на Общинския съвет. 

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

