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Важни обществено-икономически и политически теми 

  
БНР 
 
√ До края на деня ЦИК ще обяви резултатите от президентските избори  
До края на деня Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и 
вицепрезидент. Очаква се и решението й за балотаж на 21-и ноември. В ЦИК продължава приемането на документацията 
от районните избирателни комисии. При 99,51 процента обработени протоколи в районните комисии става окончателно 
ясно, че в 47-о Народно събрание ще влязат седем политически формации. Най-голямата ще бъде партия „Продължаваме 
промяната“, която получава 25,65 процента от гласовете. Кандидат-президентската двойка Румен Радев-Илияна Йотова е 
подкрепена от 49,45 на сто от гласувалите, а  Анастас Герджиков-Невяна Митева - от 22,85 процента. 
Обобщените данни показват, че на второ място след "Продължаваме промяната", се нарежда коалицията  ГЕРБ-СДС с 22,8 
на сто от гласовете, трети са ДПС с 12,9 на сто. Следват БСП - с 10,3; "Има такъв народ" - 9,5; "Демократична България" - 6,3; 
и "Възраждане" - с 4,9 на сто от гласовете. 
Още снощи говорителят на ЦИК Росица Матева апелира всички районни избирателни комисии да предадат максимално 
бързо книжата си, за да се направи повторното въвеждане на резултатите от протоколите в ЦИК. 
"Разбира се, това ще бъде направено приоритетно с резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент". 
За 11 часа днес е насрочено заседание на ЦИК, на което комисията ще трябва да вземе решение. 
"Да обяви ще има ли президент на първия тур на изборите или ще бъде насрочен нов избор следващата неделя и се 
надявам наистина, ако районните избирателни комисии навреме предадат в ЦИК всички протоколи и резултати, да можем 
по рано през деня да вземем това решение". 
До четвъртък ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите от 
вота за народни представители. ЦИК обявява имената на избраните народни представители не по късно от седем дни след 
изборния ден. 
 
√ Радев ще свика НС, след като ЦИК съобщи резултатите  
Репортаж на Силвия Великова в предаването ''12+3'' 
Президентът Румен Радев обяви, че няма да се бави и след като ЦИК съобщи окончателните резултати от парламентарните 
избори, ще свика Народно събрание. Държавният глава коментира темата след клетвата на Янаки Стоилов и Соня Янкулова 
като конституционни съдии.  
Радев поздрави всички, които са гласували в неделя и призова гражданите да го направят и на балотажа на президентския 
вот. Президентът поздрави специално и първата политическа сила "Продължаваме промяната" и изрази увереност, че този 
път партиите ще надмогнат своите различния и ще бъде излъчено устойчиво мнозинство, което да създаде стабилно 
правителство. 
На въпрос може ли да се окаже проблем младостта на партията "Продължаваме промяната", държавният глава отговори: 
"Това носи шанс, това носи надежда. Виждате, че битката за укрепване на държавността изобщо не е 
приключила. Партиите на статуквото многократно заявяваха своя стремеж да овладеят и президентската институция, 
всъщност, това е и основната им цел, те не го крият, и никога не са жалили ресурси, особено няма да ги пожалят сега". 
Президентът заяви, че ако бъде избран за втори мандат, ще внесе предложение за промяна в Конституцията.  
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ НСИ: Увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата през третото тримесечие  
Националният статистически институт отчита намаляване на безработица и увеличаване на заетостта в нашата страна през 
третото тримесечие на 2021 г. спрямо предходните три месеца. 
През трите месеца до края на септември общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години се 
повишава до 3,1344 милиона спрямо 3,0622 милиона през второто тримесечие, но намалява спрямо заетите 3,1732 
милиона година по-рано. 
Общо 1,967 милиона от заетите работят през третото тримесечие в сектора на услугите (или 62,8% от всички заети лица), в 
индустрията са заети 952,6 хиляди (или 30,4% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство - 214,8 
хиляди (или 6,9%). 
Броят на безработните през третото тримесечие на 2021 г. е 150,6 хиляди спрямо 182,9 хиляди през предходното 
тримесечие и 160,4 хиляди година по-рано. Коефициентът на безработица  през юли - септември тази година се понижава 
до 4,6% от 5,6% през второто тримесечие и спрямо 4,8% през третото тримесечие на 2020 г. 
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НСИ отчита, че най-малък процент безработни през третото тримесечие на настоящата година е този на хората с висше 
образование (15,0% от всички безработни), следвани от тези с основно и по-ниско образование (33,1% от всички 
безработни) и лицата със средно образование (51,9% от всички безработни). 
Коефициентът на безработица сред висшистите е 2,1%, сред лицата със средно образование е 4,3%, а сред хората с основно 
и по-ниско образование коефициентът на безработица достига 12,8 на сто. 
 
√ Двама заместник-министри са освободени  
Със заповед на министър-председателя Стефан Янев от длъжността заместник-министър на туризма е освободена Мария 
Белколева. 
Считано от 16 ноември 2021 г. от длъжността заместник-министър на младежта и спорта е освободен Валентин Гичев. 
 
√ Награди за икономика на Баварското представителство у нас  
Баварското представителство в България ще раздаде наградите си за икономика на официална церемония тази вечер. 
Събитието се организира от Германо-Българската индустриално-търговска камара. 
Сред поканените за участие са министърът на икономиката Даниела Везиева и Роланд Вайгерт - държавен секретар в 
баварското министерство на икономиката, регионалното развитие и енергетиката. 
 
√ 6% годишна инфлация е регистрирана през октомври 
6% годишна инфлация е регистрирана през октомври - най-високата инфлация от 2008 г. насам. Само за месец, спрямо 
септември, поскъпването е 1,8 на сто, става ясно от данните на Националния статистически институт.  
На месечна база поскъпване има при храните, напитките, лекарствата, облеклото, горивата, вкл. въглищата и дървата за 
огрев. При облеклото и обувките увеличението на цените прехвърля 8 на сто. За отделните видове бензини поскъпването 
е около 4%. Цената на централното газоснабдяване е 26,5% по-висока. При различните групи хранителни продукти прави 
впечатление ръстът на цената на млечните продукти, както и на някои видове месо и зеленчуци. Кафето и чаят също са по-
скъпи спрямо септември. На годишна база инфлацията достига 6%. От началото на годината до момента - 5,4 на сто. 
Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през октомври нараства с 1,3% на 
месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се повишава с 5,2 на сто. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от 
критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. 
 

Графики на инфлацията на месечна и годишна база 

 
 
Според актуализираната есенна прогноза на Министерството на финансите до края на годината общото поскъпване на 
цените ще бъде 4,5% 
Междувременно финансовото министерство предложи за продан държавни ценни книжа за половин милиард лева. 
Ако и този път емисията бъде одобрена в предложения обем, общият дълг от началото за годината ще бъде 3,3 милиарда 
лева при годишен лимит от четири и половина милиарда. 
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√ Средна цена на тока в Европа за днес от 225 евро за MWh, а в България - близо 224 евро 
 

 
 
Средната цена на тока за вторник на европейските енергийни борси поскъпна към 225 евро за мегаватчас, като в България 
и още четири държави цената на електроенергията се повиши до малко под това осреднено ниво. Това показват данните 
на платформата energylive.cloud. 
Поскъпването е факт на фона на нарастване на цените на природния газ с около 7%, започналото застудяване преди зимния 
сезон и все още незапълнените с около 20% газови хранилища на стария континент. 
В сегмента "Ден напред" с доставка във вторник (16 ноември) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в 
Хърватия и Словения (по 238,89 евро за MWh), следвани от Гърция (238,14 евро), Австрия (237,89) и Унгария (237,51 евро). 
Най-ниски за днес са отново цените на тока в Полша (139,60 евро за MWh), следвана от Португалия и Испания (по 194,23 
евро) и България (223,92 евро за мегаватчас). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 16 ноември) се повишава слабо с 0,7% до 223,92 евро, или 437,96 
лева за мегаватчас, достигайки най-високо ценово от три седмици насам (от 22 октомври), показват данните на Българската 
независима енергийна борса (БНЕБ). Рекордният ценови връх на тока в нашата страна от 481,81 лева беше достигнат през 
миналия месец (19 октомври). 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока пък  достигна в понеделник 
(15 ноември) 507,01 лева за MWh, като едни от най-големите обеми на изтъргуван ток бяха дори при цена около 540 лева. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 92,77 евро (181,44 лева) за мегаватчас, а от 
началото на ноември тя е 192,88 евро (377,24 лева), показват данните на платформата energylive.cloud. 
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√ Фон дер Лайен: Авиокомпании рискуват санкции относно полетите им с мигранти до Беларус 
Европейският съюз ще действа с допълнителни санкции, включително срещу авиокомпаниите, за да се справи с 
"перфидното" отношение на белоруския президент Александър Лукашенко към мигрантите, каза в понеделник 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
Очаква се външните министри на ЕС на среща в Брюксел в понеделник да вземат решение за допълнителни санкции срещу 
Беларус и срещу авиокомпаниите, които превозват мигранти от Близкия изток до Минск, за да ги отведат до източната 
граница на ЕС. 
"Опитваме се също така да помогнем на държавите на произход на мигранти“, каза тя на конференция в Мюнхен. 
"Руският президент Владимир Путин има влияние върху Лукашенко и той трябва да използва това влияние. Идните дни ще 
бъдат решаващи", посочи още тя. 
Междувременно и върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел заяви в 
понеделник, че Брюксел планира да затегне санкциите си срещу Беларус заради вълната мигранти, които се опитват да 
влязат в единния блок през тази страна. Борел направи съобщението преди среща с външните министри на страните от ЕС. 
По-рано висшият дипломат на Германия Хайко Маас коментира, че "никога не сме близо до края на спиралата на санкции", 
като и той предложи да се забрани на самолети от Беларус да кацат в ЕС, ако те не прекратят да транспортират мигранти 
до своята държава. 
 
√ Фон дер Лайен: ЕС ще увеличи до 20% производството на микрочипове до 2030 г.  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в понеделник, че желае Европейският съюз да 
увеличи производството на собствени микрочипове и полупроводници до 20% до 2030 година. 
Фон дер Лайен отбеляза, че редица предприятия в Европа трябваше да спрат производството поради продължаващия 
недостиг на чипове, като каза, че блокът ще се съсредоточи върху намаляването на зависимостта си от Азия за 
производството на полупроводникови материали. 
Накрая Урсула Фон дер Лайен каза, че Европейската комисия планира да представи инвестиционен план през първата 
половина на следващата година, като определи настоящия принос на ЕС към пазара на чипове от по-малко от 10% като 
"„много малък". 
 
√ Кристин Лагард: Малко вероятно е повишаване на лихвите на ЕЦБ през 2022 г.  
Условията за повишаване на лихвите в еврозоната е малко вероятно да бъдат изпълнени през 2022 г., обяви в понеделник 
председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард пред комисията по икономически и парични въпроси на 
европарламента. 
Говорейки относно дългосрочните перспективи за икономическото възстановяване след пандемията, Лагард наблегна на 
"солидните" потребителски разходи, но и на недостига на материали, оборудване и работна ръка, което се отразява 
негативно на промишленото производство. 
"Инфлацията може да доведе до по-високи заплати и впоследствие до по-високи цени, но засега не виждаме 
доказателства за това в данните за договорените заплати“, отбеляза Лагард, заявявайки, че ЕЦБ планира да поддържа 
инфлацията в рамките на текущата цел от 2%, отхвърляйки всякаква възможност за увеличение. 
"Тъй като възстановяването продължава и проблемите с недостига на доставките се отстраняват, можем да очакваме да 
се нормализира ценовият натиск върху стоките и услугите“, посочи тя пред европейските депутати. "Ние очакваме 
заплатите през следващата година да се повиши малко повече от тази година, но рискът от вторичен инфлационен ефект 
остава ограничен". 
Инфлацията във валутния блок е най-високата от 2008 г., подхранвана от по-високите цени на енергията, прекъсванията 
във веригите на доставки и други ефекти, свързани с пандемията. 
ЕЦБ трябва да вземе решение за бъдещето на своите парични стимули на последното за годината заседание през 
декември, когато разполага с новите средносрочни икономически прогнози. Нейната програма за пандемично изкупуване 
на облигации на стойност 1,85 трилиона евро трябва да приключи през март 2022 г. 
Усложняването на сметките на централните банкери от ЕЦБ се дължи на новия скок при инфекциите с Covid-19, който може 
да доведе до нови ограничения върху икономическата активност. Австрия вече наложи локдаун за тези, които не са 
ваксинирани. Германските партии, които в момента преговарят за коалиционно споразумение, също обмислят по-строги 
противоепидемични мерки. 
 
√ ЕС и Сърбия, Молдова, Грузия взаимно признават Covid сертификатите си  
Европейската комисия взе решение, с което в ЕС ще се признават и Covid сертификатите, издадени от Сърбия, Молдова, 
Грузия и Нова Зеландия. 
Така четирите страни ще бъдат свързани със системата на Общността и техните документи ще бъдат приети при същите 
условия, както и европейския дигитален сертификат. 
Последният ще бъде приет пък в системите на тези 4 държави при пътуване на граждани на ЕС по тези дестинации. 
 
√ Възстановяване на туризма в Гърция след силни първи осем месец на годината  
Приходите от ключовата за Гърция туристическа индустрия през осемте месеца до август са достигнали половината от 
нивата на 2019 г., заяви в неделя гръцкият министър на туризма. 
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Тъй като коронавирусната пандемия спря глобалните пътувания, гръцкият туризъм, който представлява около една пета 
от икономиката на страната, претърпя най-лошата си година в историята през 2020 г., като едва 7 милиона посетители 
донесоха приходи от 4 милиарда евро, посочва Ройтерс. 
Но докато средиземноморската туристическа дестинация отвори вратите си за чуждестранни пътници през май, 
правителствени и индустриални представители заявиха, че се надяват на 40-50% от приходите за 2019 г., когато 33 милиона 
посетители от чужбина донесоха рекордни приходи в размер на 18 милиарда евро. 
"От януари до август пристигащите в страната са нараснали със 79,2%, а съответните постъпления са нараснали със 135,7% 
в сравнение със същия период на 2020 г., което съответства на 50% от постъпленията за цялата 2019 година", каза гръцкият 
министър на туризма Василис Кикилиас пред вестник "То Вима" (To Vima). 
"На път сме да постигнем приходи от над 10 милиарда евро", добави той. 
След като Гърция отмени повечето от ограниченията си, свързани с пандемията, преди ключовия летен туристически сезон, 
това лято в страната се изсипа нарастващ брой чуждестранни посетители. 
Кикилиас добави, че септември, октомври и ноември също са били натоварени месеци. 
Гърция залага на туризма, за да стимулира икономическото възстановяване, след като рецесията през миналата година 
доведе до спад на БВП с 9%. В проектобюджета си за 2022 г. правителството прогнозира, че икономиката ще нарасне през 
2021 г. с 6,1% тази година. 
Миналата седмица Европейската комисия преразгледа икономическите си прогнози за Гърция, като вече очаква 
икономиката на страната да нарасне с по-бързо темпо от 7,1% тази година. 
 
√ Испанският туризъм ще възстанови до края на годината 66% от нивата си преди пандемията  
Международните пътувания до Испания вероятно ще се възстановят до около две трети от нивата си преди пандемията 
през четвъртото тримесечие на тази година, прогнозира министърът на туризма Рейес Марото, предполагайки, че ще се 
запази съживяване на посещенията в страната след лятото. 
"Нашата прогноза за последното тримесечие на годината е да възстановим 66% от всички международни туристически 
потоци, които имахме през 2019 г., която, както знаете, беше рекордна година по отношение на туризма", каза министърът 
на събитие в Мадрид, предаде Ройтерс. 
Чуждестранните пътувания до Испания набират скорост през последните месеци, като броят на посетителите се е увеличил 
повече от четири пъти през септември спрямо предходната година, когато противоепидемичните ограничения унищожиха 
туристическата индустрия. 
Въпреки положителния импулс, броят на чуждестранните посетители през първите девет месеца на тази година все още е 
под една трета от нивата през 2019 г., когато в Испания дойдоха над 80 милиона туристи. 
Марото каза, че възобновяването на пътуването между ЕС и САЩ ще допринесе за възстановяване на броя на 
чуждестранните посетители в страната. 
Тя също така каза, че очаква туризмът да си възвърне напълно нива от преди пандемията през 2022 г., след като по време 
на първите вълни на Covid пандемията през миналата година туризъм в Испания се рина до едва 20% от нивата година по-
рано. 
 
√ Работодатели в Латвия вече с право да уволняват неваксинирани  
Работодатели в Латвия вече имат право да уволняват работници, които откажат да се ваксинират срещу коронавирус от 
вчера, пише Франс прес. 
Те първо ще преминат в т.нар. тримесечна неплатена доброволна ваканция и след това ще бъдат уволнени с едномесечна 
заплата като компенсация - ако откажат да се ваксинират. Това предвиждат нови правила, целящи обуздаване на 
пандемията. 
Избрани с гласуване политици без ваксинационен сертификат също няма да могат да изпълняват задълженията си. Такива 
в момента са двама парламентаристи. 
На неваксинирани е отказван достъп в търговски центрове с площ над 1500 квадратни метра. 
Слага се край на вечерния час от 20 до 6 сутринта, който беше в сила три седмици. 
60 на сто от населението на Латвия е ваксинирано. 
 
√ Меркел разговаря с Лукашенко за мигрантската криза на границите на ЕС  
Мерки за предотвратяване на ескалацията на мигрантската криза по границите на Полша и Литва с Беларус и осигуряване 
на хуманитарна помощ - за това са разговаряли по телефона в продължение на около час германският канцлер Ангела 
Меркел и президентът на Беларус Александър Лукашенко. 
Той беше поставен в изолация от западните лидери след победата му на изборите през август миналата година и 
последвалите масови протести срещу управлението му. 
Западът търси начини да спре определяната от нея политика на Беларус за пропускането на мигранти към Европейския 
съюз, като средство за натиск за сваляне на санкциите. 
Върховният представител на блока по външната политика и сигурността Жозеп Борел обяви, че външните министри на 
страните членки са договорили пети пакет санкции срещу Беларус, който ще бъде финализиран идните дни и в обсега на 
който попадат авиолинии, туристически агенции и физически лица, по думите му, замесени в незаконното пропускане на 
мигранти. 
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Междувременно френският президент Еманюел Макрон разговаря почти час по телефона с руския си колега Владимир 
Путин, който е подчертал, че заплахите от страна на Беларус за спирането на газа за Европа през нейната територия, е лоша 
новина за руския газов холдинг „Газпром“. 
Путин също така е заявил пред Макрон, че Съединените щати водят „провокативни“ учения в Черно море, които 
допринасят за нарастване на напрежението между Москва и НАТО. 
И двамата лидери са изразили неудовлетворение от - според Москва, „влошаващата“ се ситуация в Източна Украйна, се 
казва в изявлението на Кремъл. 
От Елисейския дворец пишат, че Макрон е изразил готовност Франция да защитава териториалната цялост на Украйна. 
 
√ Украинският външен министър се срещна с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг 
Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба заяви, че Русия може бързо да задейства струпаните по 
границата с Украйна свои войски и техника и не изключи всякакви възможности за действие от нейна страна, включително 
военни. Кулеба каза това в Брюксел след среща с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. 
Според Кулеба обстановката допълнително се усложнява от факта, че Русия продължава да финансира и въоръжава 
бунтовниците в Донбас, както и да издава паспорти на местните жители.  
Столтенберг изтъкна, че през последните седмици се наблюдава голямо и необичайно струпване на руски войски по 
границата с Украйна. От НАТО внимателно следят ситуацията и призовават Русия да бъде прозрачна по отношение на 
своите военни действия. Столтенберг предупреди, че всяка следваща провокация или агресия от страна на Москва ще има 
сериозни последици. 
Присъствието на НАТО в Черно море е с отбранителна цел и не е заплаха за Русия, каза още Столтенберг. 
 
√ Борел: Информациите за руски войски на границата с Украйна са „много тревожни“  
Върховният представител по външната политика и сигурността Жозеп Борел определи информациите за струпване на 
руски войски на границата с Украйна като „много тревожни“. 
След края на заседанието на министрите на външните работи на ЕС той заяви: 
„Изглежда, че след последните военни учения на границата, руските войски са се оттеглили, но са оставили значителна 
военна логистика, така че да могат да се разгърнат бързо, тъй като тежките машини са налице. Украинският външен 
министър ми каза, че могат да струпат войски със значителна численост за няколко дни, защото трябва да придвижат само 
хора.“ 
По-рано украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба заяви на съвместен брифинг с генералния секретар на 
НАТО Йенс Столтенберг, че Русия може бързо да задейства струпаните по границата с Украйна свои войски и техника. Той 
не изключи всякакви възможности за действие от нейна страна, включително военни. 
Столтенберг изтъкна, че от НАТО внимателно следят ситуацията и предупреди, че всяка следваща провокация или агресия 
ще има сериозни последици. 
 
√ В САЩ е подписан инфраструктурният проект на стойност $1,2 трлн.  
Джо Байдън подписа двупартийния инфраструктурен пакет на стойност 1,2 трилиона долара. Законопроектът бе приет от 
Сената с 69 срещу 30 гласа през август и от Камарата на представителите включително с одобрението на 13 републиканци 
на 5 ноември. Приемането на този инфраструктурен пакет  се оказа не особено лесно, но твърде важно, защото идва в 
момент, когато неодобрението за Байдън продължава да нараства и то преди междинните избори през следващата 
година. 
Последно проучване на тв Ей Би Си и в. „Вашингтон пост“ показа, че 41%  от американците одобряват, но 53% не одобряват 
дейността на  американския президент. 
Този пакет трябва да  осигури 550 милиарда долара нови федерални инвестиции в инфраструктурата на САЩ за период 
от  5 години . 
„Имали сме най-добрата  инфрастриктура на света. Сега според световния икономически форум сме 13-и“, каза Байдън и 
посочи, че това ще се промени: „Заради този закон другата година ще бъде  първата от 20 години, когато инвестицията ни 
в инфраструктурата ще нарастне по-бързо от тази на Китай“. 
Според президента пакетът ще осигури средства за пътища, мостове, обществен  и железопътен транспорт, летища, 
пристанища и водни пътища.  
65 милиарда долара от средствата ще бъдат използвани за подобряване на националната инфраструктура, както и десетки 
милиарди долари за  подобряване на електропреносната мрежа и водоснабдяването. 
Други 7,5 милиарда долара са предвидени за изграждането на национална мрежа  за високоскоростен интернет и зарядни 
устройства за електрическите  автомобили. 
Конгресът се завърна във Вашингтон след едноседмична почивка преди  Денят на благодарността, за да приеме 
програмата за икономиката и климата, както и за финансиране на правителството преди крайния срок 3 декември и 
повишаване на лимита на дълга. 
 
√ Джо Байдън проведе онлайн среща с китайския си колега Си Цзинпин  
Президентът на САЩ Джо Байдън проведe тази нощ онлайн среща с китайския си колега Си Цзинпин. Двамата са обменяли 
мнения за двустранните отношения и по въпроси от взаимен интерес. Те са обсъждали и стратегически и фундаментални 
теми, съобщавата агенциите. 
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Байдън се надява, че следващия път двамата ще може да разговарят и в непосредствен личен контакт. Според заявеното 
от американския президент в началото на срещата сега се обсъждат въпроси, по които САЩ имат притеснения -  от 
спазването на човешките права до противоречията около Индо-Тихоокеанския регион. Байдън се надява двете страни да 
играят, по думите му, по правилата, изправени пред общи предизвикателства като климатичните промени и Covid-19. 
 
√ Джонсън с предупреждение към Запада за руските доставки на газ  
Британският премиер Борис Джонсън предупреди, че Западът скоро ще трябва да направи избор между това дали да 
разчита на руски газ или да защити Украйна на фона на продължаващото напрежение по границите на Източна Европа, 
съобщи „Гардиън“. 
В послание към европейските държави, които са силно зависими от доставките на руски газ, Борис Джонсън предположи, 
че Владимир Путин може да е напълно сериозен като става дума за ограничаването на доставките по тръбопроводите, 
които минават през Източна Европа, ако Западът даде знак, че е готов да защити Украйна. Джонсън обвини също 
авторитарния президент на Беларус Александър Лукашенко, съюзник на Русия, в „долен“ опит да да създаде мигрантска 
криза по границата с Полша в стремежа си да подкопае европейското единство.  
„Гардиън“ пише, че сега се очава външните министри на ЕС да разширят санкциите срещу Беларус, което ще включва 
авиокомпании, туристически агенти и физически лица, за които се твърди, че помагат за примамването на мигранти в 
Европа в рамките на така наречената „хибридна атака“ срещу блока. Борис Джонсън направи своя коментар късно снощи 
по време на годишния банкет на Корпорацията на Лондонското сити. По-рано през деня от "Даунинг стрийт" изразиха 
загриженост от струпването на руски войски по границата с Украйна. Русия отрече твърденията, че се готви да нахлуе в 
Украйна, след като украинското министерство на отбраната съобщи, че около 90 000 руски войници се намират в района. 
 
√ Русия: "Северен поток 2" няма да получава природен газ от Беларус  
Русия няма да пренасочи доставките си на природен газ, първоначално разпределен за Беларус, към газопровода "Северен 
поток 2" за Европа, след като той започне да работи, заяви в понеделник пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий 
Песков, предаде агенция ТАСС. 
Коментарите на Песков идват, след като руският президент Владимир Путин изрази надеждата си, че неговият беларуски 
колега Александър Лукашенко няма да изпълни заканата си и да блокира транзита на газ към Европейския съюз. Така 
Лукашенко отговори на продължаващата криза в отношенията между Брюксел и Минск, тъй като хиляди мигранти от 
Близкия изток се опитват да влязат в блока през Беларус. 
Песков добави, че Русия е готова да действа като посредник в преговорите между ЕС и Беларус, повтаряйки подобно 
заявление от страна на президента Путин. 
Думите на руския президент Путин за транзита на газ през Беларус не означават, че Москва може да намали доставките 
през тази страна след пускането в експлоатация на "Северен поток 2", посочи Песков пред репортери. 
По-рано Путин изрази надежда, че Минск няма да прекъсне транзита на руския газ към страните от ЕС, като отбеляза, че 
това не само ще навреди на европейския енергиен сектор, но и няма да допринесе за разширяването на отношенията на 
Русия с Беларус като транзитна страна. 
Запитан дали думите на Путин означават, че Русия може да намали транспортирането през Беларус след пускането в 
експлоатация на "Северен поток 2", Песков отговори отрицателно. 
Той също така беше попитан дали руският лидер е успял да обсъди с белоруския си колега Александър Лукашенко 
изявленията на последния, по-специално относно възможността за спиране на транзита на газ към страните от ЕС, и дали 
Москва подкрепя подобна реторика. Песков само отбеляза думите на Путин, че Беларус е суверенна държава и той допуска 
възможността за емоционални решения от страна на Лукашенко. 
Въпреки това руският президент "все още изразява надежда и дори увереност, че няма да окаже влияние върху транзита 
на газ и върху изпълнението на ангажиментите на Русия към потребителите на газ в Европа“, добави Песков. "Има 
постоянни контакти между двамата президенти, като се споделя цялата необходима информация", каза той. 
Русия отхвърля твърденията на Държавния департамент на САЩ относно участието на Русия в беларуската криза като 
напълно погрешни, посочи още Дмитрий Песков. 
Разсъждавайки върху мнението на САЩ, че кризата в Беларус е изфабрикувана от Лукашенко с помощта на Русия, за да 
отвлече вниманието на обществеността от дейността на Москва в Украйна, Песков определи тези обвинения като 
"погрешно тълкуване на миграционната криза". 
"Искам да ви припомня, че руският президент Владимир Путин недвусмислено каза в интервю, излъчено в събота, че 
напълно отхвърля всякаква възможност за участие на Русия в случващото се с мигрантите на беларуско-полската граница“, 
каза Песков. 
 
√ Руската централна банка предупреди за рекордна инфлация - 8,1% на годишна база  
Шефът на руската централна банка предупреди в понеделник, че рекордната инфлация е "истинска катастрофа" за страната 
и призова правителството да предприеме действия, предава "Франс прес". Инфлацията в Русия нараства рязко от месеци, 
достигайки 8,1% на годишна база през октомври - рекорд от 2016 г. и повече от два пъти от целта на централната банка. 
Подобно на целия свят, цените на храните скочиха рязко, удряйки населението с малко спестявания. 
„Инфлацията е истинско бедствие, което прави хората по-бедни“, каза шефът на централната банка Елвира Набиулина в 
обръщение към долната камара на руския парламент. Набиулина, която е един от малкото служители, които понякога 
критикуват правителствените политики, които обикновено се разпореждат от президента Владимир Путин, каза, че 
„високата инфлация наистина унищожава просперитета“. 
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„Инфлацията трябва на всяка цена да се върне към целта от четири процента“, каза тя пред Държавната дума. Уважаваният 
шеф на централната банка алармира за нарастваща инфлация в продължение на месеци, повишавайки ключовия лихвен 
процент - в момента на 7,5 процента - няколко пъти тази година, за да ограничи стремително покачващите се цени. 
Тя критикува правителствените мерки за ограничаване на цените на определени стоки по заповед на Путин и в понеделник 
отново повтори позицията си, смятайки това за вредно за икономиката. 
Под ръководството на Набиулина руската централна банка преди това спря нарастващата инфлация и извади страната от 
икономическите кризи. Повишавайки драстично основния лихвен процент до 17 през 2014 г., централната банка успешно 
ограничи инфлацията, след като Русия беше изправена пред исторически срив на рублата поради санкциите, наложени 
заради анексирането на Крим от Украйна от Москва и спада на цените на петрола. 
 
√ Турската лира поевтиня до ново рекордно дъно преди заседанието на местната централна банка  
Турската лира отслабна в понеделник с 0,8% до ново рекордно дъно от 10,077 лири за един долар, тъй като опасенията от 
поредно намаляване на лихвения процент от страна на Централната банка на Турция тази седмица продължиха да оказват 
негативно влияние върху местната валута. 
От началото на годината досега турската лира се обезцени с над 25% главно поради опасения относно паричната и лихвена 
политика, предвид честите призиви на президента Реджеп Ердоган за по-ниски лихвени проценти и честите му смени на 
ръководството на централната банка. 
Според проучване на агенция Ройтерс, анкетираните икономисти и анализатори очакват Турската централната банка да 
намали лихвите си до 15% през настоящата седмица, въпреки че инфлацията в страна остава близо 20% и лирата 
продължава да поевтинява, което от своя страна стимулира по-нататъшно нарастване на цените на внос. 
Спадът на лирата в последно време беше подсилен и от поскъпването на щатския долара спрямо  останалите валути с 
оглед на по-високата от очакваното инфлация в САЩ, което може да принуди Федералният резерв да прибегне до по-
скорошно от планираното затягане (повишаване) на лихвите. 
 

Графика турска лира/долар 

 
 
БНТ 
 
√ При обработени 99.51% протоколи: ПП - 25.65%, ГЕРБ - 22.80%, Радев - 49.45%, Герджиков - 22.85%  
При обработени 99.51% от изборните протоколи (към 18:30 ч. на 15 ноември 2021), "Продължаваме промяната" запазват 
първото място с 25.65%, а кандидатпрезидентската двойка Румен Радев - Илияна Йотова са с резултат 49.45%. 
ГЕРБ-СДС са на второ място в парламентарната надпревара с 22.80%, а кандидатпрезидентската двойка Анастас Герджиков 
- Невяна Митева заемат втората позиция в президентския вот - 22.85%. 
Резултатите показват, че в бъдещия парламент ще влязат 7 партии. 
Ето и данните: 
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ: 
- "Продължаваме промяната" -25.65% 
- ГЕРБ-СДС - 22.80% 
- ДПС - 12.92% 
- "БСП за България" - 10.26% 
- "Има такъв народ" - 9.52% 
- "Демократична България" - 6.34% 
- "Възраждане" - 4.86% 
Сред политическите формации, които не преминават границата от 4%, е и коалицията "Изправи се БГ! Ние идваме!", която 
към този момент събира 2.29% от гласовете на избирателите. 
ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ: 
- Румен Радев - Илияна Йотова - 49.45% 
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- Анастас Герджиков - Невяна Митева - 22.85% 
- Мустафа Карадайъ - Искра Михайлова - 11.51% 
- Костадин Костадинов - Елена Гунчева - 3.92% 
- Лозан Панов - Мария Касимова-Моасе - 3.65% 
ВОТЪТ ОТ ЧУЖБИНА: 
Данни към 18:30 на 15.11.2021 г. при обработени 97.74% СИК протоколи от чужбина. 
За Народно събрание: 
- ДПС - 38.65% 
- "Продължаваме промяната" - 22.19% 
- "Има такъв народ" - 10.96% 
- ГЕРБ-СДС - 8.01% 
- "Демократична България" - 7.96% 
- "Възраждане" - 6.20% 
- "БСП за България" - 2.33% 
За президент и вицепрезидент: 
- Мустафа Карадайъ - Искра Михайлова - 38.43% 
- Румен Радев - Илияна Йотова - 37.29% 
- Анастас Герджиков - Невяна Митева - 9.10% 
- Костадин Костадинов - Елена Гунчева - 4.97% 
- Лозан Панов - Мария Касимова-Моасе - 4.88% 
ВСИЧКО ЗА ВОТА - КАК ГЛАСУВАХА ПОЛИТИЦИТЕ, КАКВО СЕ СЛУЧИ В СЕКЦИИТЕ, РЕЗУЛТАТИ, РАВНОСМЕТКИ И ИЗВОДИ - 
ЧЕТЕТЕ ТУК 
 
√ Социолозите предричат четворна коалиция  
В създалата се ситуация след изборите социолозите предричат четворна коалиция. 
Боряна Димитрова и Първан Симеонов смятат, че в нея ще влязат - "Продължаваме промяната", "Има такъв народ", 
"Демократична България" и БСП. 
Победителят "Продължаваме промяната" е привлякъл най-много гласове от "Има такъв народ" и "Демократична 
България", но и от БСП. Другата нова партия "Възраждане" пък е разчитала на собствени гласове. 
"Продължаваме промяната" е направила сериозен пробив на изборите, смята социологът от "Алфа рисърч" Боряна 
Димитрова. Преди изборите изследванията са показвали около 16 % за тях, а са се оказали- 25. Избирателите на партията 
са млади хора и висшисти. 
Според "Алфа рисърч" за "Продължаваме промяната" са гласували 4 % от гласоподавателите на ГЕРБ на предишните 
избори. Гласували са 33 % от избирателите на "Има такъв народ" , 29% от тези на "Демократична България" и дори 11 % от 
привържениците на БСП. 
"Дали е машинното гласуване, дали е Ковид, дали е вътрешна причина на БСП, "Продължаваме промяната" успя в 
последните дни, нещо което не признаваха и самите симпатизанти на БСП, да дръпне хора и от БСП", казва 
Димитрова. 
Според Първан Сименов от "Галъп" "Продължаваме промяната" е всмукала цялата енергия на останалите партии в това 
пространство. Вътрешната опозиция на БСП също, според него, е работела за Кирил Петков и Асен Василев. Колкото до 
коалиционно правителството - според Симеонов такова ще има. 
"Това са партиите на промяната, има ясен мандат от вчера. Мнозина очаквахме да няма много ясен мандат, защото 
ще има и силен ГЕРБ и силно желание за промяна. Да, има силен ГЕРБ, но желанието за промяна е по-силното, очевидно 
преобладаващо, тоест мандата е съвсем ясен. Партиите на промяната от третия път трябва да съставят нещо", 
казва Симеонов. 
Правителство ще има, смята и Боряна Димитрова. Според нея " Продължаваме промяната " умее да комуникира и ще 
успее да привлече партиите около себе си. Най-вероятна е четворната коалиция. 
"Продължаваме промяната", "Има такъв народ", ДБ и по всяка вероятност няма да им стигнат, ще трябва да 
привлекат вероятно и БСП", прогнозира Боряна Димитрова. 
Колкото до другата нова партия в парламента, "Възраждане", според "Галъп", основният вот тук идва от по-млади, 
протестно ориентирани хора. Повече от половината от вота за "Възраждане" идва от избиратели, които и през лятото са 
гласували за партията. Има и такива, гласували за "Има такъв народ " и БСП. 
 
√ Обмислят въвеждане на двустепенна тарифа за вода за битови нужди  
Обмисля се въвеждане на диференцирана цена на ВиК услугите. 
Така потребителите, които ползват до 3 куб. м вода месечно за един човек, каквато е общоприетата норма, ще плащат по 
една тарифа, а потребеното по-голямо количество ще се заплаща на различна, по-висока цена. Това стана ясно на среща 
на министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова с председателя на Комисията за енергийно 
и водно регулиране Иван Иванов. 
Работим по проекта на Закон за ВиК и други нормативни актове с цел да осигурим на българските граждани вода, 
която е национално благо и стратегически отрасъл, на ниска, социално поносима цена, каза министър Комитова. 
Промяната на законопроекта е ключова за изпълнението на проектите в отрасъл ВиК, които очакват финансиране 
от Националния план за възстановяване и устойчивост, подчерта регионалният министър. 

https://bntnews.bg/izbori2021
https://bntnews.bg/izbori2021


10 

 

Първата ни задача е насочена към защита на обществения интерес. Подкрепяме всяка такава идея, заяви Иван Иванов. 
Предстои провеждане на разговори на експертно ниво, на които ще бъдат дискутирани конкретни предложения за по-
добра регулация на ВиК отрасъла. 
По време на срещата стана ясно, че дружеството, което ще доставя електроенергия за ВиК холдинга и за ВиК оператори, 
вече е регистрирано по реда на Търговския закон и предстои да кандидатства пред КЕВР за лиценз. 
В разговора участваха също заместник-министър Валентин Граматиков, Цветелина Лазарова – началник на кабинета на 
регионалния министър, съветникът Атанас Паскалев, представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, експерти от 
ведомството, както и Димитър Кочков – член на КЕВР, и директорът на дирекция ВиК в комисията Ивайло Касчиев. 
 
√ Бившият шеф на "Автомагистрали" даде обяснения в полицията за АМ "Хемус"  
Бившият изпълнителен директор на "Автомагистрали" Стоян Беличев даде обяснения в полицията за строежа на 
магистрала "Хемус". 
Беличев обясни, че става въпрос за авансовите договори, които "Автомагистрали" са сключвали с контрагентите. 
От МВР и регионалното министерство съобщиха преди дни за големи злоупотреби с авансово отпуснати средства на 
фирми, включително и за озеленяване на бъдещи участъци. 
На излизане от полицията Беличев обясни, че 50% от стойността на една магистрала трябват преди началото на 
строителните дейности. Това означа, че половината от парите се харчат в подготвителни дейности преди да има 
строително разрешение. 
По думите му всички авансови плащания на "Автомагистрали" са обезпечени със застраховки и банкови гаранции. 
Ето какво каза Беличев пред БНТ: 
От МВР определят строежа на "Хемус" като кражбата на века, как ще коментирате? 
"Аз мога да определя като едно голямо пестене на държавен ресурс на парите на данъкоплатците. Преди две седмици си 
направих труда по основни пера да посмятам какво се случва с цените, които са в момента, еми над 700 милиона пестим 
от това, че сме подписали договорите тогава и сме фиксирали цените, които са били тогава. 
Рози няма да има по АМ "Хемус". Растителните видове, които са поръчани за там, направен е проект - храсти, които 
укрепват скатовете, дървета. Това е цялостен ландшафтен проект на магистралата. Това са растения чиято вегетация 
продължава години". 
 
√ Министър Стоев: Ситуацията в региона на Западните Балкани е обезпокоителна  
"Ситуацията в региона на Западните Балкани е обезпокоителна. В последните месеци виждаме нарастване на 
напрежението в Босна и Херцеговина, между Косово и Сърбия, налице е и политическа нестабилност в Република Северна 
Македония. ЕС трябва да използва всички налични инструменти, за да подкрепи вътрешнополитическия диалог в Босна и 
Херцеговина и нормалното функциониране на институциите", заяви българският външен министър Светлан Стоев, който 
участва вчера в редовното заседание на Съвета "Външни работи" в Брюксел. 
Сред основните теми в дневния ред на заседанието бяха ситуацията на Западните Балкани, Беларус, региона на Сахел, 
конфликта в Етиопия, положението в Судан, незачитането на международното право във Вароша. 
Акцент бе поставен и върху диалога Белград - Прищина и вътрешнополитическата обстановка в Република Северна 
Македония. 
Министър Стоев реферира към скорошен принос на страната ни, съдържащ предложения за засилване на 
сътрудничеството със Западните Балкани в различни области от взаимен интерес, включително сигурност, хибридни 
заплахи, стратегическа комуникация, незаконна миграция и др. 
"Европейската интеграция е двупосочна улица, която изисква ангажимент не само от ЕС, но и от страните 
партньори. Те трябва да се придържат към европейските ценности, включително добросъседските отношения и 
спазването на правата на човека", подчерта българският първи дипломат. 
Съветът обсъди ситуацията в Беларус и осъди единодушно действията на режима в Минск и хибридните действия срещу 
Полша, Литва и Латвия. Налице е политическо съгласие за приемане на нов пакет санкции срещу режима в Минск и 
участниците в действия, свързани с актуалната ескалация по нелегалната миграция. 
"Настоящата ескалация на напрежението по границите на Полша, Литва и Латвия с Беларус е абсолютно 
неприемлива. Границата на тези държави е и европейска граница. България отново потвърждава пълната си 
солидарност с нашите приятели в този труден момент. Поведението на Беларус изисква от наша страна ясен, твърд 
и общ отговор, който да включва нов кръг от санкции срещу режима в Минск“, подчерта министър Светлан Стоев.  
Министрите дискутираха ситуацията в региона на Сахел, която остава изключително сложна и нестабилна. Те се обединиха 
около необходимостта от прилагане на различни инструменти с цел политическа стабилизация, укрепване на сигурността 
и икономическо възстановяване на региона. Обсъдени бяха и конфликтите в Етиопия и Судан. 
Върховният представител Жозеп Борел информира за своето посещение в Перу и Бразилия в началото на ноември 2021 г. 
Съветът обсъди и ситуацията по отношение на Вароша. 
 
√ Евродепутатът Андрей Ковачев: Независимо какво правителство има и ще има, България не може да промени 
позицията си за РСМ 
"Независимо какво правителство има и ще има, България не може да промени позицията си по отношение на Македония. 
Това написа в официалния си Фейсбук профил евродепутатът от ЕНП Андрей Ковачев. 
Страната-кандидат РСМ трябва да спазва основните човешки права и демократични принципи. Тя трябва да гарантира 
недискриминация и да създаде обществена атмосфера, свободна от говор на омраза, категоричен е той. 
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Българите в РСМ не трябва да живеят в страх, че няма да намерят работа и ще бъдат обект на обиди и заплахи. Да, важни 
са и икономиката и инфраструктурата и енергетиката, но най-важно е да се преодолеят разединението и омразата от 
миналото. 
За съжаление "дълбоката държава" в РСМ работи срещу това. Наивността и неопитността не са извинение. Поддаването 
на чужд натиск за приемане на неприемливото е предателство. Единството поне по тази тема трябва да се запази! Нямаме 
право, в името нашите предци и децата ни, да се поддаваме на какъвто и да е и от където и да било натиск!", допълва 
Ковачев. 
 
√ След тест на ракета: САЩ обвиняват Русия, че застрашава сигурността в Космоса 
Напрежение в космоса: Съединените щати обвиниха Русия, че застрашава сигурността на Международната космическа 
станция. 
Москва тества ракета, която разби руски сателит. Отломките от него принудиха екипажа на станцията да се прибере в 
специална капсула. В момента на борда има седем астронавти - четирима американци, германец и двама руснаци. 
По думите на говорителя на държавния департамент на САЩ Нед Прайс, след използването на противоспътниковото 
оръжие са се оформили около 1500 проследими парчета, и още хиляди по-малки, които застрашават "интересите на всички 
нации". 
В Туитър руската космическа агенция "Роскосмос" омаловажи случилото се. В поста се подчертава, че траекторията на 
обекта, който е принудил астронавтите да се приберат, вече е променена, и станцията е в безопасност. 
 
Сега 
 
√ Василев: Първата реформа е да „зачистим“ правосъдната система 
"Продължаваме промяната" ще предложи коалиционно споразумение на БСП, ИТН и ДБ 
Първата реформа, с която новото управляващо мнозинство трябва да се заеме, е да се "зачисти" правосъдната система. 
Това обяви пред бТВ Асен Василев от първата вече политическа сила у нас след изборите в неделя - "Продължаваме 
промяната". 
Тази седмица ПП започват разговори с останалите политически сили, които влизат в парламента -  без ГЕРБ и ДПС, за 
пореден път увери Василев. 
Той посочи, че по всеки един от секторите - енергетика, здравеопазване, образование и т.н.,  ще настояват да се сформират 
работни групи от представители на ПП, БСП, ИТН и ДБ, в които можело да се включат и външни експерти, както и 
министрите от служебното правителство. 
Идеята на ПП е в тези работни групи да се набележат основните проблеми и всяка партия да посочи начини за 
разрешаването им. След това ще се излезе с план за управление за следващите 4 години, подписан от политическите 
лидери,  с конкретни стъпки и срокове на изпълнение. 
По думите Василев едва когато политическите сили се договорят за политиките, ще бъдат обсъждани и имената на 
министрите и кой ще бъде най-подходящ. "Ако започнем от хората, а не от проблемите и начина на решаването им, 
преговорите ще се минират. Ще стигнем до разговори това министерство е за тази партия, онова - за друга, а виждаме, че 
това не работи", каза Василев.  
"Не е задължително Кирил Петков да е премиер или аз да съм финансов министър. Това са кандидатури, но не са червена 
линия", каза още бившият служебен министър на финансите. 
Василев не отговори конкретно какво ще се случи, ако някоя от политическите партии, които канят на преговори, откаже 
да подкрепи дадени политики. "В Германия, на която искаме да приличаме, коалиционното споразумение е 800 страници. 
Ако не подпишем коалиционно споразумение, шансът за нови избори е изключително голям", предупреди Василев. 
Той категорично отхвърли възможността за съставяне на правителство на малцинството с пасивната подкрепа на ДПС. 
"Имаме тежки проблеми да решаваме - в енергетиката например, а също в здравеопазването и образованието. Те не може 
да бъдат решени с правителство на малцинството", каза Василев.  
Съоснователят на ПП заяви: Няма да отстъпим от смяната на главния прокурор. ПП ще иска юристите от отделните 
политически сили да кажат как е най-удачно това да се направи. 
Едни от първите законопроекти, които трябвало да бъдат вкарани в новия парламент, са тези за реформа в правосъдната 
систем. "Първата реформа е да зачистим правосъдната система. Иначе няма как да има наказания и тогава всяко спиране 
на течове ще е временно", каза Василев. 
Според него антикорупционната комисия (КПКОНПИ) няма капацитет да разследва, затова там също са необходими 
промени: "Няма как Делян Пеевски да е начело на списъка Магнитски, а КПКОНПИ да не е установила това. Или Божков да 
не е платил 700 млн лв. държавни такси и КПКОНПИ да не е разбрала. Няма как 60 млн. лв. от магистрала "Хемус" да са 
изтеглени от банки в кеш и антикорупционната комисия и това да не е установила". По думите му случаи като проспаните 
несъбрани такси от Държавната комисия за хазарта трябва да бъдат наказани със затвор на човека, който е сложил 
подписите си под документите. 
Василев не отговори на въпроса как ще се разберат с БСП, която е за премахване на плоския данък, след като ПП е за 
запазване на данъчната система. По повод бъдещето на АЕЦ "Белене" той заяви, че според ПП ядрената енергетика трябва 
да продължи да се развива в АЕЦ "Козлодуй", защото според него това ще е по-евтиният вариант. 
По темата със спраяване с ковид-вълната Василев смята, че в момента локдаун не е необходим. "Трябва обаче да се види 
защо медиците не се ваксинират. Няма как тогава да искаме гражданите да са ваксинирани. Това се бори с истинска 
разяснителна кампания". 
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√ Инфлацията удари 12-годишен рекорд 
През октомври храните са поскъпнали с 1.6%, бензините с около 4% 
6% инфлация е регистрирана през октомври спрямо същия месец на 2020 г., обяви Националният статистически институт. 
Това е най-високата годишна инфлация от февруари 2009 г.  
Само за месец - октомври спрямо септември, поскъпването на потребителските стоки е 1,8%.  
През октомври храните са поскъпнали с 1.6%, като най-голямо е увеличението на ориз - с 2.2%, хляб - с 3.4%, месо от едър 
рогат добитък - с 3.5%, сирене - с 2.4%, кашкавал - с 3.3%, яйца - с 3.4%, краве масло - с 3.2%. Олиото продължава да 
поскъпва - с 2.7% през изминалия месец. Гроздето е поскъпнало с 6.0%, домати - с 5.3%, пипер - с 5.0%, зрял лук - с 2.4%, 
моркови - с 2.6%, гъби - с 3.6%. Цените на боб и леща са се вдигнали с 2.2% и 7.6%, а на захарта с 4.6%. , оцет - с 3.9%. 
Намаление на цените се отчита единствени при ябълките  - с 3.8%, цитрусовите плодове - с 3.5%, краставиците - с 1.8% и 
зелето - с 3.7%. 
При облеклото и обувките увеличението на цените надвишава 8 на сто през октомври. За отделните видове бензини 
поскъпването е около 4%, а за газ пропан-бутан за ЛТС и метан за ЛТС - с 9.7% и 20.8%. Разходите за транспорт са скочили 
с 2.5%, а цената на централното газоснабдяване е с 26,5% по-висока.  
Ускореният темп на нарастване на потребителските цени от лятото насам, когато започна и драстичното поскъпване на 
електроенергията и природния газ, по всичко личи ще надхвърли есенната прогноза на Министерството на финансите за 
3.8% инфлация в края на годината и 2.2% средногодишно. 
 
√ Държавният дълг, поет тази година, нарасна до 3.3 млрд. лв. 
Новият държавен дълг, който правителството изтегли през тази година, вече достигна 3.3 млрд. лв. Вчера Министерството 
на финансите е пласирало 3.5-годишни ДЦК за 500 млн. лв. 
Те са изкупени основно от банки, пенсионни фондове, застрахователни дружества, договорни и и гаранционни фондове, 
като ще получат от държавата за тях средна лихва от 0,13%. 
За първи път тази година Министерството на финансите предлага книжа със срочност три години и половина, след като 
през последните месеци стана ясно, че 5-годишните и 10-годишните ДЦК поскъпват. В началото на годината първите 
емисии 5-годишни ДЦК, а също и емисията през лятото, отбелязаха отрицателни лихви, т.е. вместо държавата да плаща на 
инвеститорите някаква доходност за изкупените й книжа, те плащат на държавата. 
С наближаването на края на годината, когато трябва да бъде вързан бюджета на държавата, обаче цената на ДЦК започна 
да расте. Само за последния месец и половина служебното правителство направи няколко аукциона на вътрешния пазар 
и увеличи държавния дълг с 1.5 млрд. лв. 
В Закона за държавния бюджет за 2021 г. е планиран таван от 4.5 млрд. лв.  на новопоет дълг. С него трябва да се финансира 
дефицитът от 4.7 млрд. лв. В края на октомври обаче бюджетът все още бе на излишък от 725 млн. лв. Ускорено харчене се 
очаква през последните два месеца на годината, но е възможно бюджетът да излезе в края на годината с по-малък 
дефицит от планирания.  
 
√ ОББ поглъща Райфайзенбанк България 
Вчера сутринта базираната в Белгия банка KBC и базираната в Австрия Райфайзенбанк Интернешънъл постигнаха 
споразумение KBC да придобие 100% от акциите на Райфайзенбанк България. Това съобщиха от Обединена българска 
банка (ОББ), която е част от групата на КВС. 
Сделката включва изцяло притежаваните от Райфайзенбанк България дъщерни дружества Райфайзен Лизинг България, 
Райфайзен Асет мениджмънт (България), Райфайзен Застрахователен брокер (обслужващ лизинговите и корпоративните 
клиенти на Райфайзенбанк), както и Райфайзен Сървис. Трансакцията е на обща стойност 1 млрд. 15 млн. евро в наличност. 
Приключването на сделката подлежи на одобрение от регулатора и се очаква да стане факт до средата на 2022 г. 
Намеренията на KBC Груп са да пристъпи към сливане между Райфайзенбанк България и ОББ. Новата обединена банка ще 
има 18.2% пазарен дял по активи - много близък до този на другите две водещи банки в България Уникредит Булбанк 
(19.8%) и Банка ДСК (18.4%). В същото време ОББ ще заеме 2-ро място като пазарен дял по отношение на кредитите. 
Освен ОББ у нас белгийската KBC Груп притежава ДЗИ, ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет мениджмънт, 
ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер. 
Това е поредното банково изкупуване от белгийската група КВС у нас. Тя присъства в България от 2007 г. при закупуването 
на СиБанк. През 2017 г. КВС придоби ОББ и обедини двете банки в една. 
От Райфайзен Банк Интернешънъл коментираха в прессъобщение: Въпреки постоянната рентабилност и сила на бизнеса 
на РБИ в България, решението за продажба е повлияно преди всичко от възможността за пренасочване на капитал, за да 
се възползва от атрактивни възможности за растеж и увеличаване на мащаба на ключовите пазари на РБИ. 
През август тази година Райфайзен Банк Интернешънъл подписа споразумение за придобиване на дъщерното дружество 
на Креди Агрикол в Сърбия. Очаква се сделката да приключи в първото тримесечие на 2022 г. По-рано тази 
година Райфайзен Банк Интернешънъл купи 100% от капитала на чешката Equa bank. 
 
√ Държавата ще подарява 12 000 лв. за покупка на електромобил 
Субсидия ще има само за жители на населени места с мръсен въздух, които предадат старата си бричка за скрап 
България, която е известна с провали, безпомощност и липса на визия в битката за чист въздух, се готви да въведе нови 
стимули за покупката на електромобили (те се водят "зелени" коли). Граждани, които искат да подкарат модерно возило, 
задвижвано от ток,  ще могат да кандидатстват за помощ от държавата  в размер до 12 000 лева. 
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Това е е записано в новата оперативна програма "Околна среда" -  за периода 2021-2027 г., която е публикувана като проект 
за обществено обсъждане в портала strategy.bg. За такива дотации се предвиждат общо 30 млн. евро. Като се има предвид, 
че електромобилите не са никак евтини, субсидията ще стигне за покупката на около 10 000 ел. коли. Досега имаше по-
скромни насърчения  - собствениците на електромобили могат да паркират гратис в платените зони и са освободени 
от данък МПС.   
Авторите на идеята предлагат въвеждане на паричен стимул, но с доста стеснено поле. Субсидии ще има само за жители 
на градове с хронично замърсен въздух. Освен това кандидатът за електромобил трябва да предаде за рециклиране стара 
замърсяваща кола. В проекта се посочва, че "стара" означава с клас Евро 1 или по-зле - тоест става дума за МПС, 
произведени пред 90-те години и по-назад. Повечето такива коли вече са предадени за автоморгите или стоят на трупчета 
в задни дворове.   
Мярката е включена в проектопрограмата "Околна среда" като част от плана за обновяване на автопарка в страната ни. 
Старите коли, особено дизеловите, се смятат за голям виновник за отравянето на въздуха с вредни газове и опасни прахови 
частици. Но идеята със субсидиите едва ли ще реши проблемите, по-скоро прилича на стремеж да се угоди на Брюсел и на 
мощното лоби на производителите на коли, задвижвани с ток.  
Трудно е да си представим как човек, който досега се е мъчил със вехтата си кола, ще има финансова възможност да си 
купи чисто нов електромобил, та дори и с щедра държавна помощ, тъй като все още цените на тези МПС са твърде високи. 
Това означава, че от мярката биха могли да се възпопзват само заможни хора. При автопарк от 3 милиона коли смяната на 
десетина хиляди с по-екологични едва ли ще доведе до прелом в битката за по-чист въздух. 
Високите цени на електромобилите са само част от проблема. В България все още има прекалено малко станции за 
зареждане на електрически коли.   
Вярно е, че след първоначалната значителна инвестиция поддръжката на електромобила е по-евтина и лесна в сравнение 
с колите с двигатели с вътрешно горене. Но животът на електробатериите е много кратък (поне засега), а смяната излиза 
твърде скъпо, пък и пробегът с едно зареждане е доста малък и трябва да се търси контакт за ново зареждане. Освен това 
самото зареждане на батерията отнема време, особено ако зарядното не е от бързите. А пробегът на електромобила много 
зависи от атмосферните влияния - вако е топло или при студ батерията се изтощава по-бързо.  
Къде какво 
В много европейски държави субсидирането на електромобили се вече се прилага. Румъния отпуска 10 000 евро помощ 
при покупка на електромобил и 4250 евро помощ за плъг-ин хибрид с емисии под 50 грама въглероден диоксид на 
километър. Допълнително са предвидени до 1250 евро, ако предадете старата си кола за претопяване, сочи проучване на 
"Дневник" . 
В Гъpция държавата покрива дo 15% oт cтoйнocттa нa eлeĸтpoмoбилa (дo 5500 евро), плюc oщe 1000 евро за предадена за 
скрап cтapа кола. За такситата на ток субсидията е до 8000 евро, плюс 2500 евро за бракувания стар автомобил. 
Сърбия дава по 5000 евро при покупка на лек или лекотоварен електромобил и 3500 евро за плъг-ин хибрид с ниски емисии 
на въглероден диоксид - до 50 грама на километър. Ако хибридното возило е с емисии между 50 и 100 грама на километър, 
стимулът е 5000 евро. При покупка на електрически мотопеди и мотоциклети, държавата отпуска съответно по 250 евро и 
500 евро.  
Хърватското правителство отпуска 9200 евро при покупка на електромобил и 4600 евро за на плъг-ин хибрид.  
Турция пък, макар че е производител на собствена марка електрически МПС, не е въвела насърчения. Но в страната се 
изграждат над 4000 нови зарядни станции. 
 
√ Албания: България е пречка по пътя ни към ЕС 
Въпросът със Северна Македония ни носи щети, оплака се премиерът Еди Рама  
Албанският премиер Еди Рама се оплака в интервю пред "France 24", че страната му среща трудности по пътя си към 
започване на преговори за присъединяване към Европейския съюз, заради двустранните проблеми между България и 
Република Северна Македония. 
"Ние се намираме в една наистина абсурдна ситуация. В момента Албания понася щета поради спора между България и 
Северна Македония, независимо от зелената светлина, която получихме от Европейската комисия", заяви Рама, цитиран 
от БГНЕС. "Нито Франция, нито Германия имат сили за влияние върху България... Така процесът става още по-сложен, 
защото между нас и Европейския съюз възниква въпрос, който е двустранен между България и Северна Македония", 
допълни албанският премиер. 
Рама допълни, че все още не може да се говори за траен мир на Балканите, тъй като има още конфликти за решаване, най-
вече между Сърбия и Косово. 
 
√ Опасна криза назрява на Балканите 
ЕС и НАТО трябва да тушират евентуален конфликт в Босна и Херцeговина преди намесата на Русия или Китай  
Босна и Херцеговина е на прага на най-сериозната криза след края на войната през 1995 г., в която бяха извършени 
хиляди  ужасяващи актове на етническо прочистване. Върховният представител на международната общност в Босна 
Кристиан Шмид предупреди, че мирното споразумение с посредничеството на САЩ, подписано в края на войната, е 
застрашено от разпад, ако не бъдат предприети действия сръбските сепаратисти да спрат да настояват за отцепване. 
Милорад Додик, представителят на Република Сръбска в колективното босненско председателство, отдавна заплашва да 
се отдели от останалата част от страната, която след войната се състои от два автономни региона, свързани от централно 
правителство. Този път обаче той въведе законодателство, което има за цел да отдели Република Сръбска от съвместните 
държавни институции като въоръжените сили и съдебните органи. 
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В страна, където етническите разделения между сърби, бошняци и хървати доведоха до кървави военни престъпления в 
най-новата история, това напрежение притеснява анализаторите. ''Няма съмнение, че това е най-опасната криза от 1995 г. 
насам и че може да доведе до нова война'', каза Исмаил Чидич, президент на Босненския център за застъпничество, 
независима неправителствена организация, която се застъпва за свободна, суверенна, демократична и светска Босна и 
Херцеговина. 
Защо сега? 
Напрежение между общностите съществува от края на войната с подписването на Дейтънското споразумение с 
посредничеството на САЩ. Договорът сложи край на продължилата три години и половина война, като раздели държавата 
по етнически признак на Република Сръбска и федерация, която се споделя както от бошняци, така и от хървати. Двата 
региона са свързани заедно от тричленно президентство, международни пратеници и централно правителство. Никой 
мирен договор не може да заличи  кошмарите, които хората са преживели по време на войната, но един инцидент остава 
в паметта повече от другите: клането в Сребреница от юли 1995 г. Хиляди мъже и момчета мюсюлмани бяха убити от 
босненските сръбски сили, чиито лидери по-късно бяха осъдени за военни престъпления и клането беше признато за 
геноцид от международната общност. Не всички обаче са готови да приемат това. Като Додик, който е особено раздразнен 
от неотдавнашното въвеждане на закон, според който  всеки, който отрича този геноцид, може да влезе в затвора. По-
рано тази година той каза: ''Това е пиронът в ковчега на Босна. Република Сръбска няма друг избор, освен да се отдели. 
Колко лоши могат да станат нещата? 
Наблюдателите се опасяват, че дори и Додик да не се придвижи към отделяне, действията му могат да бъдат сериозно 
дестабилизиращи и да доведат до насилие, принудителна миграция и мизерия за обикновените хора. "Гражданите в цяла 
Босна и Херцеговина - включително в Република Сръбска - се страхуват от насилие", каза Арминка Хелич, родена в Босна, 
а днес член на британската Камара на лордовете и бивш специален съветник на британския външен министър. "Следващо 
действие към отцепване вероятно ще доведе до реакция. Няма начин разпадането на Босна и Херцеговина да стане по 
мирен начин". 
Последиците, разбира се, ще се усетят извън границите на Босна и Херцеговина. Политическият анализатор Жасмин 
Муянович казва, че това ще бъде ''катастрофа за Европейския съюз и атлантическата общност в по-широк план, тъй като 
ще бъде поредна криза на сигурността в една изключително нестабилна Югоизточна Европа". Той посочи, че с кризите 
в  сигурността, които вече съществуват в Украйна, Беларус, Сирия и Афганистан, ''влошаване на сигурността и стабилността 
на Босна е нещо, което ЕС и САЩ не могат да си позволят''. 
Както често се случва в геополитиката, ударът в окото на Запада предоставя възможност на съперници като Русия и Китай. 
Високопоставен служител на ЕС изрази пред Си Ен Ен своята  загриженост относно това как може да се използва ситуацията. 
''Ние сме между чука и наковалнята. Международната общност тласка Република Сръбска в ръцете на Русия. Но Балканите 
са на прага на ЕС. Засилено руско влияние в региона дава друга опора и платформа за влияние, ако искат да дестабилизират 
нещата още повече". 
Кой е виновен? 
Мнозина на Запад приемат тихомълком, че щом досега не са се намесили, вече може да е прекалено късно. Източници в 
ЕС, НАТО и по-широката европейска дипломатическа общност изразиха съжаление за историческия неуспех на Запада да 
наложи санкции или да действа по друг начин срещу онези, които разпалват пламъците на етническата нетърпимост в 
Босна и Херцеговина. 
"Додик и неговата група от сепаратисти и отричащи геноцида са били успокоявани в продължение на 15 години от 
международната общност. Той говори за - и се движи към - отцепване от 2006 г.", каза Хелич. Според 
Муянович макар Сърбия и Русия да са ''основните архитекти на тази криза'', той вярва, че ''отказът на международната 
общност и по-специално на държавите от НАТО да предприемат решителни действия, за да пресекат това в зародиш преди 
години'', насърчава Додик и неговите поддръжници.  
Какво може да се направи? 
"Международната общност има ясна идея да защити мира в Босна", каза Чидич. ''Всяка ескалация на насилието в Босна 
може да им навреди изключително много, тъй като те не могат да си позволят подкрепян от Русия конфликт, оплетен с 
китайски и други интереси, по границите на НАТО''. 
Но дали Западът ще направи нещо? Представител на НАТО каза: ''Ние призоваваме Русия да играе конструктивна роля на 
Западните Балкани. НАТО работи за насърчаване на стабилността, сигурността и сътрудничеството в региона. Всяка външна 
намеса във вътрешните демократични процеси е неприемлива''. Очевидно НАТО може да действа само по заповеди на 
своите държави членки и няма индикация, че скоро ще се случи нещо извън големите приказки. 
Съветът за сигурност на ООН не може да действа без Русия, която наскоро гласува за запазване на миротворците в Босна 
и Херцеговина само след като името на върховния представител беше премахнато от текста на резолюцията, подкопавайки 
доверието в тази служба. Все пак съществува някаква надежда. Муянович казва, че страните-членки на ЕС биха могли да 
"приемат едностранни санкции срещу" Додик и неговите приближени, което според него ще окаже някакво въздействие.  
Трудно е да се види как  ситуацията в Босна и Херцеговина се подобрява в близко бъдеще. Въпреки това с достатъчна 
политическа воля мощни актьори биха могли да предотвратят повторното насилие в страната. 
 
√ ЕС ще санкционира „всички виновни“ за граничната криза в Полша  
Европейският съюз се съгласи на нови санкции срещу Беларус, насочени към ''всички участващи'' в улесняването на 
транспортирането на хора до границата на Беларус с Полша, където в момента хиляди се намират в импровизирани лагери, 
предаде в. ''Гаридън''. Жозеп Борел, върховният представител на ЕС за външната политика, каза, че решението на 27-те 
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външни министри на ЕС отразява ''решимостта на Европейския съюз да се противопостави на инструментализирането на 
мигрантите за политически цели''. 
Очаква се изготвянето на списък с лица и организации, които ще бъдат засегнати от замразяване на активи и забрани за 
пътуване. Той ще включва ''хора, авиокомпании, туристически агенции и всички, замесени в това незаконно насочване на 
мигранти срещу нашите граници'', каза Борел. 
ЕС вече наложи четири кръга от санкции на беларуските власти и висши служители заради оспорваните избори миналата 
година и последвалата брутална репресия срещу мирни протестиращи. Дипломатите от ЕС също така обсъждат затягане 
на икономическите санкции срещу Беларус чрез разширяване на ограниченията, които вече са насочени към тютюневата 
и химическата индустрии – и двете жизненоважни източници на приходи за Лукашенко. 
В понеделник президентът на Беларус каза, че много от мигрантите на границата с Полша нямат да желаят да се върнат в 
страните, от които са избягали. ''Готови сме да ги качим на самолети, които ще ги върнат у дома'', каза Лукашенко в 
телевизионно изказване. ''Но това са хора, които са много упорити и никой не иска да се върне. И е ясно защо - те няма 
къде да се върнат''. Той също така обеща Беларус да отвърне на наложените санкции. 
Представители на ЕС проведоха разговори с държави от Близкия изток, за да забавят потока от хора от Ирак и Сирия към 
границата с Европа. Но това няма да реши въпроса какво да се прави с хилядите, които вече са хванати в капан и на които 
в много случаи им е отказано влизане както в Полша, така и връщане обратно в Беларус. Дипломатите изчисляват, че 
между 10 000 и 20 000 души са изправени пред все по-тежки условия в граничната зона заради падането на температурите. 
Междувременно, от днес Обединените арабски емирства забраняват на граждани на Афганистан, Сирия, Йемен и Ирак да 
се качват на полети до Минск, предава БНР. Според Европейския съюз с полети от Близкия изток мигрантите достигат 
беларуско-полско границата, а режимът на Лукашенко ги използва, за да окаже натиск на Общността да вдигне санкциите 
срещу Минск. 
 
√ ЕС ще проведе първите си военни учения през 2023 г.  
Европейският съюз планира да организира първите в историята си военни учения през 2023 г. Това съобщи испанският 
вестник ''Ел Паис'', позовавайки се на информация, съдържаща се в концепцията за сигурност на общността, която ще се 
нарича "Стратегически компас на ЕС", предаде БГНЕС. 
Поверителният документ, до който изданието е получило достъп, призовава за увеличаване на военния капацитет на ЕС, 
за да разполага с необходимите сили за "утвърждаване на неговия мироглед и защита на неговите интереси". 
"От 2023 г. ще организираме редовни военни учения, включително военноморски учения", се казва в документа. 
Маневрите имат за цел да допринесат за създаването на европейски сили за бързо реагиране, които до 2025 г. могат да 
наброяват до 5000 военнослужещи. "Ще продължим да провеждаме редовни учения, за да засилим взаимната си помощ 
в случай на въоръжена агресия", се посочва в документа. 
Подробности за инициативата ще бъдат представени на срещите на външните министри и министрите на отбраната на 
общността, се казва в съобщението. 
Първата концепция за сигурност на ЕС, наречена "Стратегически компас на ЕС", се очаква да бъде приета през пролетта на 
2022 г. 
 
√ Великобритания повиши нивото на терористична заплаха  
Заплахата от терористична атака в Обединеното кралство беше повишена от "значителна" на "тежка", предаде Sky News. 
Новината бе потвърдена от вътрешния министър на Великобритания Прити Пател след експлозията пред болница в 
Ливърпул в неделя, която полицията обяви за терористичен акт. 
Решението за повишаване на нивото на заплаха е взето от Съвместния център за анализ на тероризма поради два 
инцидента, случили наскоро. Sky News припомня, че преди месец депутатът от консерваторите сър Дейвид Еймс беше 
намушкан до смърт по време на среща в избирателния му район в Есекс. Тази атака също беше обявена за терористичен 
акт. 
Трима души остават в ареста след експлозията в кола близо до болница в Ливърпул, при която загина един човек, а друг е 
бил ранен, предава в. ''Гаридън''. 
Такси избухна в пламъци пред болница в Ливърпул в 10.59 ч. местно време в неделя. Шофьорът на таксито е успял да 
избяга преди пламъците да се разпространят и е в болница в стабилно състояние.Той не е арестуван, а полицията заяви, 
че е заключил нападателят в колата, след като е забелязал, че носи взривно устройство, като по този начин е предотвратил 
терористична атака, която е могла да вземе много жертви.  
Полицейското звено за борба с тероризма съобщи, че трима мъже на възраст 29, 26 и 21 години са били задържани в 
района на Кенсингтън в Ливърпул за съучастие в атаката. Службата за сигурност МИ-5 също оказва съдействие. 
 
√ Издателствата за книги са в криза заради липса на хартия  
Книжният пазар в Европа е на ръба на криза. Издателствата не са в състояние да изпълнят плановете си за доставка на нови 
книги поради проблеми с доставките на хартия. Недостигът на целулоза, както и нарастващите разходи за енергия и гориво 
и прекъсванията в доставките принуждават книгоиздателите да намалят производството на книги, което изтласква малките 
и средните издателства от пазара на печатни издания. Това е от полза за плановете на европейските лидери за пълна 
цифровизация на икономиката, съобщава 4publishing-bg.com. 
Целулозата поскъпна със 70% от края на 2020 г. досега и въпреки това продължава да има недостиг. Съответно няма 
достатъчно хартия и издателствата смятат, че няма да успеят да осъществят плановете си за коледните базари, когато са 
най-големите им продажби. Невъзможността да се предложи на клиентите приличен избор от книги може да бъде 

https://4publishing-bg.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf/?fbclid=IwAR2-Dvhz1wbFu94uPDe9OXjD2J44uJWTJCYSX9FIHC7swCxmDHpbI7PD_-s
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истинско търговско фиаско за книжарниците и издателите. Нарастващите разходи за издаване на нови книги могат да 
засегнат най-вече малките издателства, които не са в състояние да правят големи поръчки за отпечатване и следователно 
не могат да намалят разходите за отпечатване на книги за сметка на големи количества. 
Единственият изход за издателствата е да намалят сегашния обем на производството на книги. Предвид разходите това 
означава, че малките издателства ще бъдат принудени да произвеждат по-малко от 10 заглавия годишно, а това означава, 
че те автоматично ще бъдат изтласкани от книжния бизнес, анализира специализираният сайт. 
Италианските печатници, които доскоро поддържаха старите цени, бяха принудени да преразгледат ценовите си политики 
този месец. В интервю за HuffPost Антонио Бекини, един от собствениците на печатницата Geca Industrie Grafiche, казва, че 
компанията му се е опитала да запази старите цени до Панаира на книгата в Торино, но не може и няма да поеме 
допълнителни разходи. 
“Увеличението на цените за издателите ще зависи от вида на печата: за вестникарската хартия увеличението ще 
бъде средно 6%, а за бялата хартия – 10-12%. Цените ни все още са умерени, тъй като успяхме да натрупаме 
значителен запас от хартия, преди увеличението на цените да достигне своя връх.”, казва Антонио Бекини. 
Според Бекини новините за повишаването на цените на хартията от европейските хартиени фабрики са дошли още през 
април 2021 г., докато истинската “хартиена война” със седмични увеличения на цените е избухнала през септември. В този 
момент към нарастващите цени на целулозата се прибивя инфлацията и повишените цени на газа и електроенергията. 
Недостигът на хартия може да се отрази не само на книгоиздаването, но и на свързаните с него области, в които се използва 
хартия при производството на продукти. Става дума за опаковъчна хартия, хартия за салфетки, картон. Офисите, които 
системно купуват хартия за принтерите си, постепенно ще преминат към принудителна цифровизация на системите си за 
архивиране и ускорена миграция към електронни носители. Това, разбира се, ще доведе до повишено търсене на цифрови 
бази данни и на всички софтуерни и хардуерни продукти, но увеличението на цените на тези пазари не би трябвало да е 
толкова драматично, тъй като то не се подсилва от увеличението на цените на първичните суровини. 
Високата цена на книгите и хартията принуждава потребителите да се обърнат към техните цифрови аналози, като в 
процеса на цифровизация се включват все повече компании и частни потребители. Временният проблем с недостига на 
микрочипове, с който Европа внезапно се сблъсква в момента, може да забави, но едва ли ще спре нарастващата 
тенденция към цифровизация на производствените процеси и продуктите за крайна употреба. Преминаването на бизнеса 
към места, където ползите и икономиите са ясни, е само въпрос на време и е вероятно общият план за цифровизация на 
Европа да бъде изпълнен и надхвърлен много по-рано от първоначално предвиденото, заключава 4publishing-bg.com. 
 
√ В САЩ все повече роботи заместват липсващите хора в заводите 
У нас интелигентни машини вече работят на рецепцията в хотели 
Рeĸopдeн бpoй poбoти са били наети от компании в Ceвepнa Aмepиĸa пpeз пъpвитe дeвeт мeceцa нa гoдинaта. Зaвoдитe ca 
пopъчaли 29 000 умни машини, ĸoeтo е pъcт oт 37% нa гoдишнa бaзa. Πopъчĸитe ca нa cтoйнocт 1,48 милиapдa дoлapa, пo 
дaнни нa Аѕѕосіаtіоn fоr Аdvаnсіng Аutоmаtіоn. 
Cpeд пpичинитe зa вĸлючвaнeтo нa poбoти в paбoтния пpoцec ca нe caмo липcaтa нa paбoтнa pъĸa, нo и нapacтвaнe нa 
инвecтициитe и  cтpeмeж нa ĸoмпaниитe дa откликнат на увеличеното търсене, което пoняĸoгa вoди дo нeдocтиг нa 
ĸлючoви cтoĸи. 
До неотдавна основен купувач на роботи бе автомобилната индустрия, но нещата се променят. През 2020 г. за първи 
път поръчките на други сектори се оказаха повече, а тази година тенеднецията продължава - пpeз пъpвитe дeвeт мeceцa 
нa гoдинaтa пopъчĸитe на интелигентни машини за автомобилния бранш нapacнaxa c 20% дo 12 544 бpoя, дoĸaтo пopъчĸитe 
oт дpyг вид ĸoмпaнии ce yвeличиxa c 53% дo 16 355 бpoя. 
Амepиĸaнcĸaтa ĸoмпaния Аthеnа Маnufасturіng, ĸoятo пpoизвeждa мeтaли зa дpyги пpoизвoдитeли, вeчe имa ceдeм 
poбoтa, вĸлючитeлнo чeтиpи oт тaзи гoдинa. 
У нас 
Роботите все повече навлизат и в България, включително в сферата на услугите. Човекоподобни машини помагат в 
работата на рецепциите и ресторантите на хотели в четири областни града в страната, стана ясно по време на онлайн форум 
за смарт решенията в туризма в условия на пандемия. Става дума за хотели в София, Варна, Пловдив и Бургас , 
съобщиха Златка Тодорова-Хамдан и Антонио Хаджиколев от Колежа по туризъм във Варна. 
Проучване на Тодорова и Хаджиколев сочи, че модерните технологии бързо навлизат и у нас, особено в автоматизацията 
на процесите и в разработването на нови услуги и продукти. Предлагат се например триизмерни демонстрации на 
пейзажи, както и онлайн разходки с дрон. 
Експертите са изброили 55 технологични иновации, които се ползват в момента в туристическия сектор в България. 
 
√ Дисциплинарните наказания се заличават след 1 година  
Какво се случва с дисциплинарните наказания по Кодекса на труда? Те остават ли завинаги, или има някаква процедура, 
по която се изчиства трудовото досие от тях? 
Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с 
предвидените в Кодекса на труда (КТ) дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административно-
наказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда. Това е записано в самия КТ. Той 
разпорежда и че дисциплинарните наказания, които може да се налагат на работниците и служителите, са три - забележка, 
предупреждение за уволнение и уволнение. 
В КТ са конкретизирани и нарушенията на трудовата дисциплина, при които се стига до въпросните наказания. Те може да 
са закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време. Може 
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да са явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му 
задачи. Или пък неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила, както и 
произвеждане на некачествена продукция. До наказания може да се стигне и при неспазване на правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд или при неизпълнение на законни нареждания на работодател. За нарушения 
се счита и злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на 
поверителни за него сведения и не на последно място увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на 
материали, суровини, енергия и други средства. 
При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които 
е извършено, както и поведението на работника или служителя. Важно е да се знае, че за едно и също нарушение на 
трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание. КТ определя и че дисциплинарните 
наказания се налагат от работодателя или от определено от него длъжностно лице с ръководни 
функции. Дисциплинарните наказания на ръководителя на предприятието, както и на работници или служители, 
назначени от по-горестоящия орган, се налагат от този орган. 
И тук се стига до конкретиката, свързана с това дали е възможно наложени по реда на КТ дисциплинарни наказания да 
бъдат заличавани. Кодексът отговаря положително. Така, според чл.197 от КТ, дисциплинарните наказания се заличават с 
изтичането на 1 година от налагането им. Заличаването има действие занапред. Изрично е посочено обаче, че 
заличаването на дисциплинарното уволнение не е основание за възстановяване на работника или служителя на 
предишната му работа. 
Има и специални правила за предсрочно заличаване на дисциплинарни наказания. Така дисциплинарните наказания, с 
изключение на уволнението, могат да бъдат заличени от работодателя преди изтичането на горепосочения едногодишен 
срок, ако работникът или служителят не е извършил други нарушения на трудовата дисциплина. И тук заличаването има 
действие занапред. В тези последни случаи заличаването се извършва с мотивирана писмена заповед, която се връчва на 
работника или служителя. 
 
Investor.bg 
 
√ България, Румъния и Малта бележат най-голям спад на агропродукцията през 2020 г. 
Общата селскостопанска продукция на ЕС намаля с 1%, отчете Евростат 
Общата селскостопанска продукция на ЕС възлиза на 414,1 млрд. евро през 2020 г., което е намаление с 1,1% спрямо 2019-
та година, съобщи Евростат. Сред страните членки най-голямо е намалението на стойността на агропродукцията в Румъния, 
България и Малта. 
Със 76,3 млрд. евро (или общо дял от 18,4% в общото земеделско производство в Общността) Франция е най-големият 
производител на земеделска продукция в ЕС, следвана от Германия (57,6 млрд. евро или 13,9%), Италия (56,9 млрд. евро 
или 13,7%), Испания (52,3 млрд. евро или 12,6%), Нидерландия (28,2 млрд. евро или 6,8%) и Полша (26,4 млрд. евро или 
6,4%).  
В ЕС 11 от 27 държави членки регистрират през 2020 г. спад в стойността на агропродукцията. Най-голямо е намалението 
в Румъния (-11,3%), Малта и България (и двете -4,5%), Финландия (-3,9%), Унгария и Холандия (и двете -3,1%). 
Най-високи увеличения в относително изражение са регистрирани в Литва (+8,6%), Ирландия (+4,6%), Словакия (+3,8%), 
Латвия (3,1%) и Кипър (2,8%). 
 

 
Източник: Евростат 

 
Сред държавите с най-развита селскостопанска индустрия стойността на общото селскостопанско производство спада с 
2,3% в Италия, 1,9% във Франция и 1,6% в Германия, докато се увеличава с 1,1% в Испания. 
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Стойността както на реколтата, така и на животинската продукция в ЕС се понижава съответно с 1% и 1,1%. 
Що се отнася до производствените разходи (междинно потребление), има лек спад от 1,1% спрямо предходната година. 
Това доведе до по-силен темп на спад (1,3%) на брутната добавена стойност, генерирана от земеделието.  
 
√ Как климатичното споразумение от Глазгоу ще промени живота ни? 
На COP26 беше обърнато внимание на насърчаването на електрическата мобилност, зелена енергия и търговията с 
въглеродни емисии 
Климатичната конференция, която се проведе в Глазгоу в началото на ноември, приключи с компромисно споразумение, 
което дава надежда за изпълнението на климатичните цели. Какво обаче означават тези договорки за живота ни, 
анализира ВВС. 
COP26 ще промени начина ни на придвижване 
Държави, региони и автомобилни компании се договориха за насърчаване на използването на електромобили и 
разработката на въглеродно неутрални автобуси и камиони. 
Електрическите автомобили са една от промените, които хората одобряват, още повече на фона на прогнозите, че до пет 
години цената на електромобила вече ще бъде същата като нова бензинова или дизелова кола. В последните години 
цената на батериите падна значително, което намалява и цената на електромобилите. 
В последните месеци поскъпващите суровини отново може да обърнат тренда, но прогнозите са за ръст на продажбите. 
Очаква се и широко разпространение на лизинг на електромобили и разширение на пазара на електромобили втора ръка. 
Но в Глазгоу се чуха и призиви за съществено намаляване на автомобилите по пътищата и насърчаване на ходенето пеша 
и велосипедите. Това също е една съществена промяна в начина ни живот, която да направим. 
Преминаване към зелена енергия 
Повече от 40 държави по света се договориха за отказ от въглищата, още толкова заявиха, че чистата енергия е най-добрият 
начин за захранване на домовете с електроенергия и отопление. Това означава повече соларни панели и вятърни паркове, 
а за някои държави - и нови ядрени реактори. 
Но COP26 не успя да накара Китай и Индия, едни от най-големите замърсители, да се откажат изцяло от употребата на 
въглища. 
Надеждата е, че останалите заявки от климатичната конференция ще изпратят точните сигнали към пазарите и че 
инвестициите във възобновяеми източници си заслужават. 
Домовете ни позеленяват 
Соларните панели и термопомпите вероятно ще станат стандарт, а не интересно изключение. Термопомпите преставляват 
електрически устройства, които буквално изсмкват топлината във въздуха, почвата или водата около сградата. От 
следващата пролет британското правителство например ще отпуска субсидии за инсталирането им и реално цената ще 
бъде съизмерима с поставянето на газово котле за отопление. 
Отоплението на газ отговаря за 21% от въглеродните емисии на Великобритания, припомня ВВС. 
Новите домове ще бъдат строени с нисковъглеродни алтернативи на цимента и бетона, включително и чрез рециклиране 
на тези материали. 
Домовете обаче трябва да станат и по-устойчиви на екстремните метеорологични явления - с повече зелени площи 
наоколо, за да поемат увеличени валежи, със "зелени" покриви, за да предпазват от прегряване, както и с жалузи, за да 
могат да устоят на ураганни ветрове. 
Ще плащаме за въглеродния отпечатък 
Начинът на живот допринася за въглеродните емисии - когато пазаруваме вносна храна, или пътуваме за ваканция. Заради 
постигнатите договорки относно търговията с емисии, ако компаниите не намалят емисиите си, тези разходи ще бъдат 
включени в цената. Това трябва да накара хората да се замислят за начина, по който потребяват и плащат за стоките. 
Някои големи търговци, сред които Ikea и Amazon вече заявиха, че ще доставят стоки само чрез нискоемисионни превозни 
средства до 2040 година. Търговските кораби емитират 1 млрд. тона въглероден диоксид - повече от емисиите на 
Германия. Критиците смятат, че корабната индустрия не прави достатъчно, за да посрещне климатичните цели, затова 
заявки от големи компании се приемат радушно. 
Повече природа 
Възстановяването на природата е от ключово значение за борбата с климатичните промени - от горите до торфищата. 
Ползите от увеличаването на зелените пространства около градовете бяха сред основните теми, обсъждани по време на 
климатичната конференция в Глазгоу и всички са уверени, че сега е моментът да защитим горите и местообитанията, да 
възстановим природата, допълва още ВВС. 
Но възстановяването на горите означава и по-малко площи за селското стопанство. Държави като Бразилия и Индонезия 
ще намалят производството на соя, телешко месо и палмово масло, които се консумират както от бедните, така и от 
богатите държави. И това може да означава край на евтината храна. 
Затова тук трябва да се направи избор - спирането на изсичането на дърветата означава поскъпването на храната за хората. 
Инвестициите и пенсиите 
Повече от 400 финансови институции, които контролират активи на стойност около 130 трилиона долара, се съгласиха да 
отпуснат повече средства за зелени технологии. Тоест повече пенсионни и инвестиционни фондове ще инвестират 
средствата ни в екологични проекти и сектори. Според анализатори това също може да накара много хора да преосмислят 
енергийното си потребление и да заложат на мерки за повишаване на енергийната ефективност. 
Но най-важното, което предстои - смяна на възгледите 
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Ограничаването на глобалното затопляне до 1,5°С зависи много от действията на обществото и означава промяна на 
възгледите. Във Великобритания процесът се подкрепя от млади активисти, които да оказват натиск за промяна на всички 
нива - от обществения транспорт до енергетиката, и вероятно промяната е възможна. 
Това, което може да насърчи процеса са ползите - чистият въздух, спокойните улици и по-доброто ментално и физическо 
здраве, са един добър стимул. 
 
√ Време ли е за по-широк дебат за ядрената енергетика? 
Може би трябва да възприемем идеята за компромиси и да преразгледаме предразсъдъците си 
През последната година открих, че всеки път, когато думата „биткойн“ присъства в статия, която пиша, това предизвиква 
атаки в социалните медии. Криптовалутата е дълбоко разделяща, така че не е голяма изненада, че толкова много - и от 
двете страни на спора - се чувстват принудени да се включат, пише Джилиън Тет за Financial Times.    
Миналата седмица открих друга тема, която предизвиква почти толкова ярост: ядрената енергия. По време на 
климатичната среща на ООН в Глазгоу (COP26) проведох интервю пред публика с Рафаел Гроси, ръководителят на ядрената 
организация на ООН, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). 
Интервюто беше широкообхватно. Гроси твърди, че ако искаме да намалим въглеродните емисии, трябва (отново) да 
прегърнем ядрената енергия - и посочи, че Глазгоу получава три четвърти от електроенергията си от ядрени мощности. 
Подобни аргументи често се изтъкват от ядреното лоби. Но полемиката бе предизвикана от въпроса ми към Гроси дали 
обществеността може някога да разглежда ядрената енергия като „безопасна“ след инциденти като аварията във 
Фукушима през 2011 г. в Япония, когато цунами заля ядрената централа, причинявайки срив и изтичане на радиация. 
„Никой не почина от радиация [във Фукушима]“, заяви Гроси пред аудиторията, като каза, че събитията са показали колко 
сигурна може да бъде ядрената енергия, а не колко опасна. В този момент част от публиката се изсмя, за да покаже 
неверието си. 
На сцената умът ми се изпълни със спомени за тревожните истории, които бях чела по време на бедствието. „Фактите са 
си факти“, настоя Гроси. Той каза, че хилядите смъртни случаи са се дължали на цунамито и стреса от евакуацията. 
Това предизвика още скептицизъм от страна на публиката, но, докато разговорът продължаваше, си помислих, че това ще 
бъде. Не познах. След събитието видях, че проядрените фракции в социалните медии бързо са осъдили моето „срамно“ и 
„невежо“ поведение. 
След това се запознах с проучване на ООН, публикувано тази година по повод десетата годишнина от аварията във 
Фукушима, което, в съответствие с аргументите на Гроси, съобщава, че не е имало „неблагоприятни последици за 
здравето“ върху местното население от лъчева болест и не се очакват такива и в бъдеще. Това не означава, че дебатът е 
напълно решен. През 2018 г. японското правителство обяви, че един работник е починал от радиация, и плати обезщетение 
за това. 
Антиядрените активисти продължават да бъдат гласовити, като казват, че проучването на ООН е нагласено. На COP26 те 
раздадоха жълти листовки, в които настояваха, че „ядрени бедствия като Чернобил и Фукушима застрашават цели страни 
и региони“ и че „ядрената енергия генерира 4-5 тона радиоактивни отпадъци за всеки килограм ядрено гориво, отравяйки 
земята, въздуха и питейната вода”, което прави горивото „твърде мръсно, опасно, скъпо и бавно” за борбата с изменението 
на климата. В реалния живот и онлайн, емоциите по темата са разгорещени. 
За мен инцидентът във Фукушима действаше като (донякъде неудобно) напомняне за необходимостта всички ние, със 
сигурност включително и журналистите, периодично да поставяме под въпрос собствените си допускания, посочва 
авторът. Поради ужасяващото отразяване в пресата по онова време, думата „Фукушима“ се асоциира толкова дълбоко в 
съзнанието ми с „радиация“, че не успях да разбера защо всъщност броят на загиналите е толкова висок. 
Освен това трябва да ангажираме, а не да пренебрегваме, множество гласове. Това не означава, че подкрепям 
язвителността в социалните мрежи. Но нека да цитирам основен урок по антропология: струва си понякога да вникнете в 
гледната точка на някой друг, колкото и инстинктивно тя да ви отблъсква. Удивителното в киберпространството е, че имаме 
възможността да направим това, стига да решим. 
След като моите предубеждения относно радиационното въздействие във Фукушима се промениха, сега съм двойно по-
убедена, че е време за по-широк дебат за ядрената енергетика, тема, за която Джонатан Форд също писа сериозно във FT 
през септември. 
Не искам да омаловажавам рисковете за безопасността; независимо от радиационните заплахи и какво се е случило (или 
не) в Япония, има големи въпроси около ядрените отпадъци и цената на централите, посочва Тет. 
Но има и огромни разходи и опасности, свързани с изкопаемите горива и макар че бих искала да живея в свят, захранван 
от възобновяема енергия, това не изглежда осъществимо скоро, като се има предвид, че възобновяемите енергийни 
източници не винаги са надеждни. Трябва или да се надяваме на пробив при технологиите за съхранение на енергия от 
батерии, или да хеджираме залозите си с резервни източници, като например ядрените. 
Изглежда, че и други гласове се обединяват около тази гледна точка. По време на COP26 множество лидери на ЕС застанаха 
зад ядрената енергия, защото тя помага да се намалят разходите за енергия на домакинствата. Това е нещо, което ще бъде 
от решаващо значение, за да можем някога да осигурим широка подкрепа за евентуалното постепенно загърбване на 
изкопаемите горива. 
Смея да кажа, че тези ми аргументи ще вбесят антиядреното лоби и ще провокират още атаки в социалните медии. Но за 
да намерим решения, трябва да възприемем идеята за компромиси и да преразгледаме предразсъдъците си. Подкрепата 
за ядрената енергия в социалните мрежи всъщност изобщо не е решение. 
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Мениджър 
 
√ Увеличава се броят на банкнотите и монетите в обращение  
Към края на октомври в обращение в страната са били 546 748 006 броя банкноти. На месечна база броят на банкнотите в 
обращение намалява с 0,76 процента, тъй като в края на септември те са били 550 909 790 броя. На годишна база броят на 
банкнотите в обращение се увеличава с 6%, съобщава Българската народна банка, цитирана от БТА.  
Стойността на банкнотите в обращение в края на миналия месец е 23 млрд. и 127,5 млн. лева, като тя се вдига на годишна 
база с 15,12 на сто.  
Към края на октомври най-много са били банкнотите с номинал 50 лева - 202 799 700 броя, следват тези с номинал 20 лева 
- 133 511 314 броя, и с номинал 100 лева - 92 894 939 броя.  
В края на октомври броят на монетите в обращение е бил 2 834 075 641. На годишна база броят им нараства с 4,94 на сто.  
Стойността на монетите в обращение в края на миналия месец е 510 388 280 лева. На годишна база стойността им спада с 
6,48 на сто.  
Най-много монети в обращение са тези с номинал една стотинка - 815 121 392 броя. Най-малко са монетите с номинал два 
лева - 76 407 760 броя. 
 
√ Вземанията на лизинговите фирми в края на септември достигат 4,539 млрд. лв.  
Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на септември 2021 г. са общо 4,539 млрд. 
лв. (3,5 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт при 4,309 млрд. лв. (3,6 на сто от БВП) в края на септември 2020 г., 
съобщава Българската народна банка. Тези вземания нарастват с 5,4 на сто (230,8 млн. лв.) на годишна база и с 1,1 на сто 
(48 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 г.  
По договори за финансов лизинг на леки автомобили вземанията са в размер на 1,782 млрд. лв. в края на септември 2021 
г. Те нарастват с 8,7 на сто (143,2 млн. лв.) на годишна база и с 2,8 на сто (48,5 млн. лв.) в сравнение с края на второто 
тримесечие на 2021 г.  
Вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 1,315 млрд. лв., като нарастват на 
годишна база с 1,2 на сто (16 млн. лв.) и с 0,7 на сто (9,6 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2021 година.  
В края на третото тримесечие на 2021 г. вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и 
индустриално оборудване са 1,006 млрд. лв., нараствайки с 9,6 на сто на годишна база и с 0,2 на сто (2,4 млн. лв.) в 
сравнение с края на юни 2021 година.  
 
√ Европейските борси започват седмицата с оптимизъм  
Европейските акции достигнаха нов рекорден връх в ранната търговия в понеделник на фона на позитивните 
икономически данни от Китай, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,51 пункта, или 0,1%, до 487,26 пункта. Индексът SXPP на минно-
добивните и на индустриалните компании обаче се понижи с 1,23% и ограничи ръста на STOXX 600 след като Китай обеща 
да намали употребата на въглища по време на конференцията COP26. Публикувани днес данни за китайската икономика 
показаха ръст на продажбите на дребно и на промишленото производство над предварителните прогнози, което подкрепи 
инвеститорския оптимизъм в световен мащаб. 
Немският показател DAX напредна с 24,06 пункта, или 0,15%, до 16 118,13 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 се понижи с 2,06 пункта, или 0,03%, до 7 345,85 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 17,02 пункта, 
или 0,24%, до 7 108,42 пункта, следвайки поскъпването на акциите на Airbus с 2,09%. Европейският самолетостроител 
получи огромна поръчка за 255 самолета от модела A321neo от авиокомпании от портфолиото на Indigo Partners. 
STOXX 600 е в серия от рекордни върхове през този месец на фона силните корпоративни отчети и благоприятната политика 
на Европейската централна банка, които помогнаха за пренасочване на вниманието от нарастващия брой на заразените с 
COVID-19 в региона. 
В Австрия от полунощ влезе в сила локдаун за всички неимунизирани и непреболедували COVID-19 на възраст над 12 
години в опит да бъде намален рекордният брой на новозаразените в страната. 
„Тези пикове са резултат от очакваните разходи около коледните тържества, като непрекъснатото подобряване на бизнес 
операциите вероятно ще подкрепи перспективите пред европейските пазари“, коментира Кунал Сони, главен 
изпълнителен директор на Kalkine Group. 
„Всяко голямо препятствие в бизнес дейността заради COVID-19 - многократни спирания на работата, затварянето на 
магазини и трудности в операциите, потенциално ще проследят месечния ръст на индексите“, добави. 
Акциите на Philips поевтиняха с 11,17%, след като компанията, изтегляща от пазара свои CPAP апарати и вентилатори 
заради използваната в тях пяна, която може да се разгради и да стане токсична, съобщи, че води преговори с 
американските регулатори след нова проверка на едно от съоръженията й. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси се повишиха в петък, но записаха седмичен спад на фона на най-горещите данни за 
инфлацията в САЩ от повече от 30 години насам. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 179,08 пункта, или 0,5%, до 36 100,31 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 33,58 пункта, или 0,72%, до 4 682,85 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна със 156,68 пункта, или 1%, до 15 860,96 пункта. 
За седмицата Dow се понижи с 0,6%, докато S&P 500 заличи 0,3% от стойността си. Nasdaq Composite записа понижение от 
0,7%. 
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До тези резултати се стигна, след като в сряда стана ясно, че индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ е нараснал с 
6,2% на годишна база през октомври - най-високия годишен темп от ноември 1990 г. Очакванията бяха за ръст от 5,9%. За 
сравнение, през септември беше регистрирано повишение от 5,4%. На месечна база CPI през октомври е се  повиши с 
0,9%.  Данните за инфлацията доведоха до ръст на доходността на американските държавни ценни книжа, което пък се 
отрази негативно на фондовите борси. 
„Движенията на пазара в петък представляват възстановяване от случилото се по-рано през седмицата“, коментира 
Виктория Фернандес, главен пазарен стратег на Crossmark Global Investments. „Започваме да виждаме връх на опасенията 
относно веригата на доставките“, добави тя. 
Компонентът на Dow - Johnson & Johnson отчете ръст на акциите от 1,2%, след като „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че 
компанията се разделя на две. Johnson & Johnson ще отдели фармацевтичния си бизнес от този с потребителски стоки, 
създавайки две публични компании. 
Акциите на големите технологични компании също подкрепиха пазара. Цените на книжата на Meta, Apple, Microsoft и 
Amazon се повишиха съответно с 4,01%, 1,43%, 1,29% и 1,52%. 
Нови данни, публикувани в петък, демонстрираха продължаващите опасения от инфлацията и хвърлиха светлина върху 
пазара на труда. В началото на ноември нагласите на потребителите са достигнали най-ниското си ниво от десет години, 
съобщи Мичиганският университет. Много от респондетите в допитването са посочили именно инфлацията като основна 
причина за притеснения. 
Междувременно Министерството на труда публикува данни, от които става ясно, че през септември рекорден брой 
служители са напуснали работа – 4,43 млн. души. Това се е случило на фона на новосъздадените 10,44 млн. работни места 
в САЩ през същия месец. 
Въпреки загубите седмичния спад, трите основни бенчмарка са близо до рекордните си върхове. S&P 500 е нараснал с 
повече от 24% през 2021 г. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Индексите на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в понеделник 
на фона на икономическите данни от Китай, пише Си Ен Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 166,83 пункта, или 0,56%, до 29 776,83 пункта. 
Акциите на технологичния конгломерат Softbank поскъпнаха с 2,23%. На пазара се отразиха и предварителните данни, 
според които брутният вътрешен продукт на Япония се е свил с 3% в периода юли-септември – значително по-лош резултат 
от средната прогноза за спад от 0,8%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 5,8 пункта, или 0,16%, до 3 533,3 пункта, докато, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite заличи 4,77 пункта от стойността си, или 0,19%, завършвайки сесията при 
ниво от 2 462,39 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 62,94 пункта, или 0,25%„ до 25 390,91 пункта. 
Загубите в континентален китай дойдоха въпреки по-добрите от очакваното икономически данни. 
Продажбите на дребно в страната са нараснали с 4,9% на годишна база през октомври, надминавайки прогнозата за 
повишение с 3,5% Промишленото производство се е повишило с 3,5% през октомври в сравнение със същия месец на 
годината, надминавайки прогнозата за ръст от 3%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 30,72 пункта, или 1,03%, до 2 999,52 пункта, като акциите на производителя 
на чипове SK Hynix поскъпнаха с 4,23% 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 27,1 пункта, или 0,36%, до 7 470,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 3,79 пункта, или 0,62%, до 604,76 пункта. BGBX40 се понижи с 0,28 пункта, или 0,20% до 138,50 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,97 пункта, или 0,15%, до 667,01 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,44 пункта, или 0,27%, до 165,91 
пункта. 
 
√ Глобалното богатство се е утроило за последните две десетилетия  
Глобалното богатство се е утроило в рамките на последните две десетилетия. Това става ясно от доклад на консултантската 
компания McKinsey & Co., изследващ националните баланси на десет държави, отговарящи за над 60% от световните 
доходи, пише Блумбърг. 
Според доклада този ръст се дължи най-вече на Китай, който отговаря за близо една трета от напредъка в глобален мащаб 
през последните 20 години. 
„По-богатите сме от когато и да е било“, заяви в интервю Ян Мишке партньор в McKinsey Global Institute в Цюрих. 
Данните от доклада показват, че нетното богатство в света се е повишило до 514 трлн. долара през 2020 г. в сравнение със 
156 трлн. долара през 2000 г. В Китай богатството е нараснало от 7 трлн. през 2000 г., когато страната се присъедини към 
Световната търговска организация, до 120 трлн. през 2020 г. 
Нетното богатство на САЩ е нараснало до 90 трлн. долара през същия период, като по-слабият растеж се дължи на вялото 
поскъпване на имотите. И в двете страни повече от две трети от богатството е концентрирано в 10-те процента на най-
заможните домакинства. 
Според изчисленията на McKinsey 68% от глобалното нетно богатство се съхранява в недвижими имоти. Другата част от 
нетното богатство е разпръсната между инфраструктура, машини и оборудване и нематериални активи като интелектуална 
собственост и патенти. 
 В изчисленията за глобалното богатство не влизат финансовите активи, тъй като те се компенсират от пасиви. 
Корпоративна облигация, държана от индивидуален инвеститор например, представлява задължение за тази компания. 
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Резкият скок на нетното богатство през последните две десетилетия изпреварва растежа на глобалния вътрешен продукт, 
което и се подхранва от нарастващите цени на имотите на фона на ниските лихви, отбелязват от McKinsey. 
Растящите цени на недвижимите имоти правят непосилно притежанието на жилища за много хора и увеличават ирска от 
финансова криза – подобна на онази, която засегна САЩ през 2008 г. след спукването на жилищния балон. Китай мже да 
се сблъска със сходен проблем заради строителните предприемачи като China Evergrande Group. 
 
√ Цените на петрола тръгнаха нагоре  
Петролът се възстанови от слабия старт на търговията в понеделник и записа ръст на фона на опасенията за ограничени 
запаси, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време днес сортът Брент поскъпна с 0,85 долара, или 1,04%, до 82,90 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,67 долара, или 0,83%, до 81,55 долара за барел. 
„При тези цени предлагането ще нарасне, но това може да отнеме шест месеца, а запасите вече са ниски“, коментира Тони 
Нунан, мениджър на риска в Mitsubishi Corp. 
„Имаме много ниски нива на запаси и ако зимата е наистина студена, а ОПЕК продължава да се бави с увеличаването на 
доставките, то цените може да се повишат“, добави той. 
Повишението на цените обаче бе ограничено от страховете за търсенето на фона на нарастващия брой на случаите на 
COVID-19 в Европа. Старият континент отново се превърна в епицентър на пандемията от коронавирус, което накара 
редица правителства да обмислят въвеждане на нов локдаун. 
Миналата седмица Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) 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, тъй като високите цени на енергията забавиха икономическото възстановяване от пандемията. 
 
√ BP: Петролът и природният газ ще са част от глобалната енергийна система още десетилетия  
Петролът и природния газ ще продължат да играят постоянна роля в енергийния микс години напред, предрече главният 
изпълнителен директор на енергийния гигант BP Бърнард Луни като в същото време подчерта, че компанията е активно 
ангажирана в борбата с климатичните промени. 
„Може да не е популярно да се казва, че петролът и газът ще бъдат част от енергийната система десетилетия напред, но 
това е реалността“, каза той пред Си Ен Би Си. 
„Това, което искам да направим, е да се фокусираме върху целта. Бих искал да има по-малко идеологически позиции и 
повече концентрация върху целта, която в случая е да намалим емисиите“, добави той. 
Според него замяната на въглищата с природен газ „трябва да се счита за нещо добро“, тъй като по този начин се намаляват 
въглеродните емисии. 
„И след това с времето ще декарбонизираме този природен газ“, каза Луни по време на форума на енергийната индустрия 
ADIPEC в Абу Даби. 
Той подчерта, че дори докладът на Международната енергийна агенция „Net Zero“ през май е отбелязал, че през 2050 г. 
глобалните доставки на петрол „по пътя към нулеви емисии“ все още ще възлизат на около 20 милиона барела на ден.  
„Тъй като всеки обективен човек ще каже, че въглеводородите ще играят роля, тогава въпросът става: какво правите по 
въпроса? Отговорът е в произвеждането на тези въглеводороди по възможно най-добрия начин“, добави той. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Бойко Рашков уплаши и ядоса турците тук, подата им отвън гарантира на ДПС високият резултат 
в. Труд - Как машините излъгаха социолозите 
в. Телеграф - Порой от оставки в ДБ и ВМРПО 
в. Монитор - Само 2 района разлика между ПП и ГЕРБ-СДС 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Петков прави депутати 67 с реален бизнес, 1/2 учили навън и екстремни в спорта 
в. 24 часа - Борисов за първи път от 16 г. е без спечелен двубой - биха го Хазарта и Кирил Петков 
в. Труд - Първи следизборни трусове, драмите предстоят 
в. Труд - Скопие очаква "нов подход" след изборите в България 
в. Телеграф - Радев свиква НС скоро, иска промени в Конституцията 
в. Телеграф - 3 варианта за правителство 
в. Монитор - При отчитането на вота: В Пловдив изнервени, в София броиха гласовете като в банка 
в. Монитор - Кандидат-студенти избират висше в чужбина с токшоу 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Радомир Чолаков, депутат от ГЕРБ в 45-ото и 46-ото НС: Протестните партии бяха изчегъртани от служебния 
кабинет 
в. Труд - Проф. Румяна Коларова, политолог, пред "Труд": Радев наложи силен негативизъм към част от партиите 
в. Телеграф - Социологът Васил Тончев: Вятърът на промяната завихри торнадо 
в. Монитор - Доц. Стойчо Стойчев, политолог: Машините поставиха скрит дигитален ценз 
Водещи анализи  
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в. 24 часа - Първи умират партиите на чегъртането, после и останалите 
в. Труд - Време е духовният елит на нацията ни излезе напред 
в. Телеграф - Защо да спасяваме фалиралото парно? 
в. Монитор - Без редовно правителство няма промяна! 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- Преди балотажа: Гост: Кандидатът за президент проф. Анастас Герджиков; 
- Как продължава промяната - и кои са възможните коалиции? 
- „Възраждане" в парламента: Гост: Костадин Костадинов; 
- Машинното гласуване и равносметката от изборите. И още: каква организация е необходима за президентския 

вот; 
- След изборите - вълна от оставки. Какво следва? 

Нова телевизия „Здравей, България" 
- Новите първи - как ще продължат промяната победителите в изборите и на какви компромиси са готови, за да 

управляват? Гост: Кирил Петков; 
- След изборите - епидемия от оставки. Кого изненадаха числата? Гости: Политологът Димитър Ганев и социологът 

Кольо Колев; 
- Плащаш 7 хил. евро за кола втора ръка, а оставаш с празни ръце. Как десетки българи попаднаха в капана на 

поредната измама в интернет? Отговорът - в „На твоя страна". 
 
√ Предстоящи събития в страната на 16 ноември 
София. 

- От 19.00 ч. в литературен клуб "Перото" ще се състои среща с Татяна Цъбуляк. 
*** 
Добрич. 

- От 09.00 ч. в Младежки център - Добрич ще бъде излъчен „В забързаното ежедневие ... толерантни ли сме?" - 
видеоклип, посветен на Международния ден на толерантността. 

- От 11.00 ч. в Младежки център - Добрич ще бъде излъчено „За толерантността и смисъла да правим добро!" - 
видеопослание от Михаил Панчев, посветено на Международния ден на толерантността. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 ч. в Оперния театър ще се играе "Балет без граници". 

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

