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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ В. Велев: Еврозоната, Шенген и ОИСР - това са топ приоритетите за България 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ, „Светът е бизнес“, 16.11.2021  
Топ приоритети пред новото управление на страната трябва да бъдат реформите и изпълнението на всички онези 
неформални критерии, посочени в европейския триместър и други документи, заради които България все още не е в 
Шенген, еврозоната и ОИСР. Това каза Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ, в предаването "Светът е 
бизнес" с водещ Ивайло Лаков.  
Несъставянето на ново правителство би довело до забавяне на икономическото възстановяване и изпуснати възможности 
за подобряване на живота на хората. Политиките, които потенциално новата управляваща коалиция трябва да следва, 
трябва да бъдат съставени. Васил Велев препоръча по-късен Бюджет за 2022-ра, съобразен с приоритетите на едно 
отговорно управление, отколкото популистки бюджет, правен по време на преговори и парламентарно наддаване. 
Поредните избори ясно показаха желание за промяна и реформаторско мнозинство. Необходим е не само редовен 
кабинет, но и стабилно и отговорно реформаторско управление, защото България все още не достига до стандарти за 
правна сигурност, сигурност на собствеността, управление на държавните предприятия и редица други. Трябва да бъдат 
извършени множество реформи преди да очакваме да ни кажат "искаме ви". 
"В момента инфлацията е световна. САЩ и Западна Европа отчетоха подобни числа. За България за месец октомври 
тя е 6%. Известно задържане на инфлацията би могло да се търси чрез компенсиране на производителите за високите 
цени на електроенергията. Подобни мерки са предприети за месеците октомври и ноември".  
В момента е предвидена субсидия от 110 лева на употребен мегават час. Тези пари ще бъдат получени от всички 
потребители на свободния пазар. Въпреки това Велев подчерта, че цената на електроенергията няма да падне през 
декември, като се очаква да се запази висока и през първото тримесечие на новата година. 
"Компенсациите за бизнеса трябва да бъдат продължени и съобразени с борсовата цена, необходимо е незабавно 
компансиране на Топлофикациите, както и ново ценово решение на КЕВР от 1 януари". 
От 1-ви януари КЕВР ще трябва да компенсира разликите между прогнозната и реалната цена на Топлофикациите, на която 
купуват природния газ. Те пък от своя страна не могат да увеличат продажната цена на услугите си – топла вода и парно. 
Така от 1-ви януари КEВР ще трябва да увеличи цената на парното и на топлата вода посред зима. За да се избегне подобна 
ситуация, Топлофикациите трябва да бъда компенсирани, уточни гостът. 
В средносрочен и дългосрочен план дисбалансите в енергетиката са свързани със Зелената сделка. В момента има нужда 
от актуализaция на средносрочната ни стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г. Темата за ядрената енергия отново излиза 
на преден план заради по-високите цени на електроенергията. Добавянето на ядрена енергия става все по-резонно. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
24 часа 
 
√ План "Възстановяване". Забавянето може би беше правилната стъпка  
Защо България чак предпоследна представи на ЕК своя Национален план за възстановяване и устойчивост? Одобряват 
ли го работодателите, синдикатите и месните власти? Кога може да се очаква финансирането и в какви срокове ще 
бъдат реализирани обещаните реформи? 
Отговор от експерти на тези въпроси потърси дискусията на "24 часа" "План "Възстановяване". Къде сме?“ 
Механизмът за възстановяване и устойчивост на ЕС бе създаден, за да се подпомогнат икономиките на страните членки да 
излязат от кризата. Чрез него се разпределят 723,8 млpд. евро, като 385,8 млpд. евро от тях са под форма на заеми, a 338 
млpд. евро - безвъзмездна помощ. 
България се надява до 2026 г. да получи 13 млрд. лв., за да може да осъществи предложените реформи във всеки един от 
четирите стълба - Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България. 
"Планът за възстановяване е един наистина много силен инструмент, който ще ни даде възможност да направим преход 
към кръговата икономика, към нова Европа, дигитализация, зелена икономика и да възстановим икономиката такава, 
каквато беше преди пандемията." 
С тези думи министърът на икономиката Даниела Везиева откри дискусията. Тя обаче посочи, че от нас зависи как ще го 
изпълним и дали ще се възползваме устойчиво от тези 12,9 млрд. лв. Освен основните цели, трябва да постигнем косвените 
индикатори - да спрем вътрешната миграция, да подпомогнем малките и средни предприятия, така че те да бъдат наистина 
устойчиви и конкурентоспособни. 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/100225-v-velev-evrozonata-shengen-i-oisr-tova-sa-top-prioritetite-za-balgariya
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"Защото ако повторим грешките от предишните програми и не осъществяваме контрол как се харчат средствата, и тези 
пари няма да са достатъчни да сме конкурентоспособни и да не сме най-бедните в Европа. Но това зависи не само от 
администрацията на държавата, а от мисленето на всеки един от нас", категорична беше Везиева. 
Българският евродепутат от групата на Европейската народна партия Андрей Новаков съобщи с огромно съжаление, че 
няма шанс България да получи средства по плана за възстановяване и устойчивост до края на годината. Това станало ясно 
след продължилите до късно през нощта преговори за бюджета на ЕС за 2022 г. Новаков е член на комисиите на ЕП по 
бюджет и по регионално развитие и зам.-член на комисията по бюджетен контрол.  
"Политическото фиаско си има доста висока цена и, за съжаление, ще я плати цялата страна", каза българският евродепутат 
по време на дискусията. 
Новаков разказа, че оперативните програми закъсняват с половин година, както и планът с почти толкова. "Надявам се в 
началото на следващата година, най-късно през януари, партньорското ни споразумение с ЕК и оперативните ни програми 
да са внесени, така че поне през 2022 г. да очакваме свеж финансов ресурс от европейския бюджет. Такива средства може 
да очакваме и от плана за възстановяване и устойчивост, само ако ЕК ни върне положителна оценка. Поне авансово може 
да ползваме около 1,6 млрд. за всички сектори, в които планът предвижда инвестиции." Заради закъснението при 
внасянето, България няма как да се надява на тези пари в рамките на тази година. 
Според евродепутатката от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова 
забавянето всъщност е била правилната стъпка. "По новия механизъм за възстановяване и устойчивост се отпуска един 
безпрецедентно голям обем от европейски средства. Той бе съгласуван от европейските институции, за да се помогне на 
икономическото и социалното възстановяване на държавите членки. Говорим за един общ заем, който страните от ЕС, чрез 
ЕК ще изтеглят. 
Рискът, който се пое от ЕС, за да се възстановим ние от тази криза, е много голям и се случва за първи път. По тази причина 
от тук нататък и средствата, които ще се отпускат, не се дават толкова лесно на държавите членки. Необходимо е да се 
подадат много адекватни стратегии за това как ще се разходват те, подчерта българската евродепутатка, която е членка на 
комисиите на ЕП по бюджетен контрол, по промишленост, изследвания и енергетика и по регионално развитие. Тя 
припомни, че има заложена ясна рамка за разпределение на средствата - 37% трябва да са за зелени проекти, а около 20% 
за иновации. И всичко това трябва да бъде под обща шапка, изпълнявайки ключовото условие върховенство на правото. 
"В първоначалните версии на плана, които бяха разработени в края на миналата година и началото на тази имаше сериозни 
индикации от страна на европейските институции, че планът, по начина, по който той беше изготвен тогава, не отговаряше 
на тези основни изисквания. Тоест ние и да го бяхме предали тогава, той нямаше да бъде одобрен. Имаше държави членки, 
които си предадоха плановете навреме - Полша и Унгария, и те все още не са одобрени", каза Цветелина Пенкова. 
"Важното е да отбележим, че допустимите разходи по плана са от 1 януари, тоест ние можем вече за харчим авансово свои 
пари по неговото изпълнение. Ние препоръчваме да се заложат средства не само за националното съфинансиране, част от 
тези 1,4 млрд. лв. в бюджета за следващата година, но и за авансови плащания на проектите, тъй като стана ясно, че няма 
да получим средства по плана за тази година", коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България и ротационен председател на Асоциацията на работодателите. Според нас е задължително да 
започнем да подготвяме тези инвестиции сега, незабавно, защото имаме 5-6 месеца преди да се инвестират тези средства 
за подготовка на тръжните книжа, провеждане на търгове и конкурси. Това е наша основна препоръка, да не губим време 
да чакаме да бъде одобрен плана, а да започваме неговото изпълнение. 
"За нас не е понятно защо не ползваме другата възможност, която дава плана, а именно близо 9 млрд. лв. нисколихвени 
или безлихвени кредити за 30 години напред. Това е много добра възможност за инвестиране в енергийна ефективност, 
няколко пъти могат за тези 30 г. да се завъртят парите, а и за използване за финансови инструменти в страната", добави 
Васил Велев. 
Притеснения за възможността на общините да стартират бързо изпълнението на проектите, ориентирани към тях, изрази 
председателят на Националното сдружение на общините в България и кмет на Велико Търново Даниел Панов. Според него 
страната ни няма да може да получи аванс по Плана за възстановяване тази година, което означава, че общините ще трябва 
да вложат собствени средства в изпълнението на проектите. Откъде обаче ще дойдат те, попита той, на фона на настоящата 
тежка икономическа ситуация. Според него първата задача на следващия парламент ще трябва да бъде приемането на 
бюджета за догодина, в който да се предвиди публичния ресурс за съфинансиране. Това може да бъдат и гъвкави 
финансови схеми - например различни временни безлихвени заеми, уточни Панов. 
Следваща спешна задача е да се подготвят механизмите, по които ще се администрират проектите, включени в плана, за 
да може кандидатстването и реализирането им да започне възможно най-скоро. "Възможностите за общините, които 
виждаме в Плана за възстановяване и устойчивост, са действително много. От общо 59 инвестиции, предвидени в 
документа, 21 предстои да бъдат реализирани от общините или с активното участие на общините. Националното 
сдружение на общините в Република България успяхме да увеличим средствата по мярката за енергийно ефективно улично 
осветление почти три пъти, но за сметка на това, не успяхме да убедим вицепремиера, че са нужни повече средства в 
частта за ВиК сектора. Това не е добре за населените места в България, тъй като голяма част от тях имат нужда от 
изграждане или обновяване на тази инфраструктура", каза още Панов. Той обърна внимание и на проекта, включващ 
мерки за енергийна ефективност в публични и жилищни сгради. Санирането беше започнато от МРРБ и общините чрез 
Национална програма и има сгради с готови проекти, преминали одобрение. Затова, според Панов, мярката, заложена в 
Плана за възстановяване, трябва да започне оттам, където предишната е била спряна и да бъде реализирана при същите 
условия. 
Лъчезар Богданов от ИПИ пък наблегна на грешния подход, който имаме към европейските средства - проектите по плана 
трябва да се интегрират в общата икономическа политика, в противен случай няма как да постигнем бърз икономически 
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растеж и трансформация. "Няма как икономиката да буксува, обаче с 2-3 проекта за 1-2 млрд. лв. да станем много цифрови. 
Няма как да имаме деца, които не ходят на училище, защото нямат обувки, а в същото време ние да казваме: инвестираме 
пари да слагаме модерни компютри в някои училища и така ще ги направим много цифрови", даде пример той. Той вижда 
шанс при формирането на едно устойчиво управление, то да заложи на този нов подход. Богданов също така обърна 
внимание, че трябва да говорим повече за реформи, а не толкова за харчене на пари, защото те са условието да получим 
средства. 
Зам.-министърката на икономиката Ивелина Пенева пък представи мерките по Програмата за икономическа 
трансформация. Две от процедурите ще се обявят още в началото на следващата година - първата е за безвъзмездна 
помощ за повишаване на производството и намаляване на разходите за малки и средни предприятия на стойност 280 млн. 
лв. 
Втората представлява ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност. Тя отново е за малки и средни фирми и е с бюджет 
60 млн. лв. 
Предвидена е и нова грантова схема за комбиниране на ВЕИ за собствено потребление със съхранение на произведената 
енергията. Бюджетът тук е 220 млн. лв., като се очаква да стартира през второто тримесечие на 2022 г.  
За преход към кръгова икономика са предвидени 240 млн. лв., като тук всякакви компании могат да се възползват с проекти 
до 1 млн. лв. 
Онлайн събитието е част от проекта "Тренд Европа", който "24 часа" изпълнява в партньорство с Европейския парламент. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Синдикати и работодатели в спор заради проектозакон на ЕП за минималната заплата 
Предложението е минималната заплата да бъде равна на 50% от средната за страната 
Идеята за въвеждане на минимална заплата по европейски изисквания отново скара синдикатите и работодателите у нас. 
Проектозаконът на европейския парламент беше приет от Комисията по заетост и социални въпроси и предвижда точни 
изисквания за всяка страна-членка. 
Спорната директива се базира на няколко предложения. Едно от тях - минималната работна заплата да бъде равна на 50% 
от средната работна заплата за страната. Например - ако за третото тримесечие в България средната работна заплата е 
изчислена на 1520 лева, минималната работна заплата по европейски правила би трябвало да бъде около 760 лева на 
месец. Към момента тя е 650 лева. Макар гласуването на директивата в Европейския парламент да е едва следващия 
месец, предложението успя да предизвика спор между синдикатите и работодателите у нас. 
Полина работи за минимална заплата в голям магазин за хранителни стоки във Враца. Парите трудно стигат за кредитите, 
сметките и храна. 
„Това не е нормално! Не е нормално да ядеш сирене от 10 лева за кило, на пазара да има кашкавал от 20 лева за кило. Не 
е нормално цените на тока да са толкова високи, цените на парното, на газ, на абсолютно всичко се вдигат и скачат”, казва 
тя. Полина смята, че увеличението е нужно, но не е сигурна, че предложенията на европейските депутати ще са достатъчни 
за нормален живот. 
„Хубава е идеята за увеличение, обаче самото то е много ниско, защото средната работна заплата за страната е прекалено 
ниска”, смята тя. 
От КНСБ подкрепят европейските предложения, защото щели да доведат до справедливост и адекватно заплащане на 
трудовия пазар у нас. 
„Ще е един реален измерител на адекватността на минималната работна заплата и който следва да бъде прилаган във 
всяка една държава-членка, за да се гарантира достойното заплащане на работещите българи и покупателната ни 
способност”, обясни Росица Макелова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. 
Работодателите обаче искат всяка държава сама да си решава, защото има достатъчно национални особености, с които 
такова решение трябва да се съобрази. 
„Самото предложение на Комисията дава почва за спекулиране, което е много опасно, защото в този крехък период на 
подем на българската икономика, всяко едно отклонение от пазарните принципи може да застраши равновесието на 
пазара”, посочи главният секретар на АИКБ и вицепрезидент на SGI EUROPE Милена Ангелова. Според тях от КНСБ допускат 
грешка в изчисленията си. 
„Те не взимат предвид 10% клас за отслужено време, за отработено време, което е единствено български специфичен 
момент. И когато се сложат тези 10% клас, българската минимална работна заплата наистина е в препоръчаните граници”, 
посочва Ангелова. 
Прогнозите на синдикатите обаче остават оптимистични. Особено, ако директивата бъде одобрена от европейските 
институции и въведена в закона у нас. 
„По наши разчети, ако се изпълни искането на КНСБ към 2025 година да се достигне минимална работна заплата от 1200 
лева, съответно разчетена от нас средна работна заплата от 2400 лева, тогава наистина ще имаме това задоволяване на 
изискването на директивата от покриване на 50%-то съотношение”, разясни Макелова. 
Предстои предложената директива да бъде гласувана в Европарламента следващия месец. Ако тя бъде одобрена, може 
да влезе в сила до следващата година. 
За повече информация вижте видеото. 

 
 

https://nova.bg/news/view/2021/11/16/346753/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Започва предизборната кампания за втория тур на президентските избори 
Започва предизборната кампания за втория тур на президентските избори. Централната избирателна комисия обяви 
окончателно резултатите от вота за държавен глава. В неделя - 21 ноември, ще се явят кандидат-президентските двойки 
Румен Радев - Илияна Йотова и Анастас Герджиков - Невяна Митева. 
Предизборната кампания ще приключи 24 часа преди изборния ден. 
Председателят на ЦИК Камелия Нейкова обяви: 
„На произведените на 14 ноември избори няма избрани президент и вицепрезидент на републиката, тъй като в 
гласуването не са участвали повече от половината избиратели и никой от кандидатите не е получил повече от половината 
действителни гласове“. 
Когато никой от кандидатите в изборите за президент и вицепрезидент не е избран на първия тур, ЦИК определя първите 
две кандидатски листи, получили най-голям брой гласове, и насрочва нов избор. 
Нейкова оповести имената на кандидатите, които отиват на балотажа. 
„Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, издигнати от инициативен комитет, получили 1 322 385 действителни 
гласове, и Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева, също издигнати от инициативен комитет, 
получили 610 862 действителни гласове. Новият избор за президент и вицепрезидент на републиката да се произведе на 
21 ноември.“ 
По закон ЦИК оповестява резултатите от президентските избори и обявява имената на кандидатите между които ще се 
произведе нов избор в срок не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен. 
Намерението на комисията беше това да се случи по-рано през деня вчера, но една от районните избирателни комисии – 
тази в Пловдив-град, не беше донесла до вечерта документацията си за повторното въвеждане на данните, което се прави 
задължително. 
 
√ Окончателно: "Продължаваме промяната" - 25,67%, ГЕРБ-СДС - 22,74% 
ЦИК обяви резултатите от първия тур на изборите за президент при 100% обработени протоколи. 
На балотаж в неделя ще се явят кандидат-президентските двойки Румен Радев - Илияна Йотова и Анастас Герджиков - 
Невяна Митева. 
Забавянето на обявяването на резултатите от президентските избори от ЦИК се получи заради изборните книжа от 16-та 
РИК в Пловдив, които пристигнаха в комисията след 20 часа. 
Председателят на ЦИК Камелия Нейкова обясни: 
„Трябва да бъдат приети нейните документи, след това повторно въведени в базата данни и да се извърши проверка на 
несъответствията. Чак тогава можем да вземем решението за обявяване на резултатите от изборите за президент и 
вицепрезидент, тъй като законовият срок е днес“. 
Говорителят на комисията Цветозар Томов смята, че забавянето няма да се отрази на подготовката за балотажа в неделя. 
"Мислим, че ако в рамките на днешния ден обявим резултатите, а ние ще направим това, ще има достатъчно време за 
подготовката и за логистиката по разпространението на машините на пунктовете, където ще работят. По-сериозно 
затруднение създава транспортирането на машините извън страната" 
Необходимостта от балотаж се обуславя от ниската избирателна активност на първи тур. 
Единственият дебат между Радев и Герджиков ще бъде в четвъртък от 20 часа по БНТ. 
Относно изборите на НС, при 100 процента обработени протоколи в районните комисии, към 20:10 часа партия 
"Продължаваме промяната" получава 25,67 на сто от гласовете, а ГЕРБ-СДС - 22,74 на сто.  
На трета позиция е ДПС - с 13 на сто, а БСП за България - с 10,21.  
"Има такъв народ" е с резултат 9,52%, "Демократична България" - 6,37%, а "Възраждане" - 4,86%. 
ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от 4 
дни след изборния ден, тоест до четвъртък, а имената на избраните народни представители - не по-късно от седем дни 
след изборния ден. 
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√ Правителството решава за удължаване на извънредната епидемична обстановка 
Служебното правителство ще заседава днес. Очаква се да бъде взето решение за удължаване с 4 до 6 месеца на 
извънредната епидемична обстановка у нас заради коронавируса. 
Действието на извънредната обстановка е основанието за изплащане на средствата към бизнеса за запазване на работни 
места и компенсациите към медицинския и немедицински персонал на първа линия в борбата с пандемията. 
Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата. 
Ще се отпуснат и необходимите средства, с които общините компенсират родителите на деца, за които няма място в 
общинска детска градина. 
За одобрение са внесени промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. 
 
√ "Продължаваме промяната", БСП, ДБ и ИТН правят план за управление 
От "Продължаваме промяната" се срещнаха с БСП, "Демократична България" и "Има такъв народ". Преговорите за 
съставяне на правителство са били изключително конструктивни. 4-те партии ще работят заедно за управленска програма.  
Трите срещи са били много конструктивни, обобщи лидерът на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. Обсъден е 
процесът на преговорния период, а общото между партиите, е че всяка от тях е заявила колко важно е страната да има 
правителство:  
"Като задачата на цялото нещо е накрая да излезем с истинска програма, така че тези срещи ще бъдат, първо, съвместни, 
второ, ще бъдат с много голяма експертност, и, трето, - ще стигнем до крайна програма, която ясно ще разписва програмата 
и не само програмата, но и датите, в които тази програма трябва да се случи. Ще има едно наистина много конструктивно 
коалиционно споразумение". 
Съпредседателят на "Демократична България" в оставка Христо Иванов  заяви, че дясната коалиция е обнадеждена след 
разговорите и че гледа с оптимизъм на това, което започва. Между тях и "Продължаваме промяната" няма никакви 
съществени разлики по отношение на политиките, които трябва да водят:  
"Видяхме достатъчно примери затова как може да не се направи правителство. Ще отнеме време, защото целта е наистина 
да има много добре разработен план за работа, за разлика от всеки друг път, който да бъде публичен и хората  да знаят 
накъде се движим, който носи отговорност за всяка отделна стъпка и мисля, че това наистина е важното от деня". 
Минути преди 18 ч. приключи срещата на "Продължаваме промяната" с "Демократична България". След разговорите 
Кирил Петков заяви:  
"Резултатът е, че се уточнихме, че ще започнем този процес. Този процес ще има ясни правила! Тук е много хубаво да 
кажем на българските граждани: "Много е хубаво, когато направим процесът да е правилен, така че да има максимално 
добри резултати". Не можем да говорим за добри политики - а искаме, както казахме, да направим "А"-отбора на България 
- ако не структурираме добър процес. Така че днеска беше само: "Здравейте! Радваме се всички да се поздравим след 
изборите, че имаме общи отговорности и задачи". 
Имена на министри не са били обсъждани по време на срещите: 
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 "Освен едно, мога да спомена - Гешев, но не като член на Кабинета" - поясни Иванов 
Нинова видя възможност за подписване на коалиционно споразумение  
Лидерът на БСП в оставка поясни пред БТВ, че срещата между победителите на парламентарните избори е първа и не 
изключи да се приеме мандат за преговори от Националния съвет на БСП:  
"Говорихме за коалиционно писмено официално споразумение, което да стъпи на програма, обхващата приоритетите на 
партиите ни. Дълго говорихме, може би час и половина, по различни приоритети кой как вижда бъдещото управление. 
Общото, което ни събира е, че трябва да има работещ парламент, редовно правителство. Аз поставих въпроса и за 
Бюджета, който ни предстои да гледаме. Обсъждахме антикризисните мерки първите и бързите, които трябва да се 
случат". 
Към ГЕРБ-СДС и ДПС не са отправяни покани за разговори. 
Партия "Възраждане" би преговаряла за подкрепа на бъдещ кабинет с "Продължаваме промяната" само при ангажимент 
от тяхна страна за отмяна на всички ограничителни мерки, наложени заради Covid-заразата. Това обяви лидерът на 
партията Костадин Костадинов: 
"Преди да започнем разговори, ние искаме да разберем ще отпаднат ли всички ограничителни мерки; ще отпадне ли 
изискването децата ни да бъдат тествани, защото ние искаме децата ни да се върнат в училище. Аз искам дъщеря ми и 
синът ми да ходят на училище нормално, както беше. На това безумие трябва да се сложи край. Изисква се просто един 
ангажимент. Да се каже: "Да, премахваме заповедта на Кацаров". 
От "Продължаваме промяната" не приемат условието на "Възраждане", посочи за БНР Даниел Лорер от партията 
победител на парламентарния вот. 
Ако ограничителните мерки не бъдат отменени и позицията на България по отношение на Северна Македония бъде 
променена, от "Възраждане" заплашиха с организиране на протести. 
 
√ НСИ: БВП нараства през третото тримесечие с 0,9% спрямо второто и с едва 0,4% на годишна база 
Българската икономика нараства през третото тримесечие на 2021 г. с 0,9% спрямо второто тримесечие на годината, когато 
се сви с 0,3%, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ). 
Основна подкрепа за икономическата експанзия оказва нарастването на крайното потребление. 
Спрямо третото тримесечие на 2020 г., когато българската икономика вече не беше толкова тежко засегната от първата 
вълна на коронавирусната пандемия и въведения заради нея локдаун в страната, БВП през периода юли - септември 2021 
г. се повишава с 0,4%, но след ръст със 7,0% през второто тримесечие на настоящата година. 
 

Промяна на БВП спрямо предходното тримесечие 

 
 
Икономиката понесе най-сериозен удар от въведените строги карантинни мерки за ограничаване на първата вълна на 
коронавирусната пандемия през второто тримесечие на миналата година, когато БВП се сви с цели 10,1% на тримесечна и 
с 8,6% на годишна база - най-голям икономически спад в нашата страна от началото на 1997 година. 
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Промяна на БВП спрямо година по-рано 

 
 
Според експресната оценка на НСИ за третото тримесечие на 2021 година брутният вътрешен продукт в номинално 
изражение възлиза на 35,5772 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 30,6525 млрд. лева. 
Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (74,9% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 26,6332 
млрд. лева. През третото тримесечие на настоящата година бруто капиталообразуването е за 7,2358 млрд. лева и заема 
20,3% от БВП на страната. 
Експресните данни НСИ показват, че основната причина за регистрирания икономически растеж през третото спрямо 
второто тримесечие на 2021 г. е увеличението на крайното потребление с 1,8%, докато бруто образуването на основен 
капитал се свива с 0,6 на сто. 
Спрямо година по-рано крайното потребление нараства през третото тримесечие с 5,1%, а бруто образуването на основен 
капитал се понижава с 3,0%. 
Износът на стоки и услуги през периода юли - септември на настоящата година намалява с 2,1% след понижение с 0,6% 
през второто тримесечие, достигайки 22,6973 млрд. лева, нараствайки спрямо година по-рано с 12,5%, но след скок с 21,4% 
през април - юли 2021 г. 
В същото време вносът през третото тримесечие се повишава с 1,5% след свиване с 1,4% през предходните три месеца на 
2021 г., достигайки размер от 20,9891 млрд. лева. Спрямо третото тримесечие на 2020г. вносът нараства с 11,1%, но след 
скок с 22,0% през второто тримесечие на настоящата година. 
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√ БЕХ отново е с един изпълнителен директор  
Българският енергиен холдинг отново е с един изпълнителен директор, след като за около седмица дружеството се 
ръководеше от двама души.  
На извънредно заседание в понеделник новоназначените от енергийния министър Андрей Живков членове на БЕХ са 
решили да освободят от поста единият от двамата изпълнителни директори Валентин Николов и той вече да се ръководи 
само от Иван Андреев. 
След като през лятото не успя да смени ръководството на БЕХ, преди около седмица министър Андрей Живков увеличи 
членовете на Борда от 5 на 9 души и промени устава на мегаструктурата. 
Новият устав предвиждаше холдингът да се управлява от двама изпълнителни директори - тогавашния Валентин Николов 
и новоизбрания Иван Андреев. 
След решението на Борда дружеството отново ще се управлява от един изпълнителен директор, но това ще е Иван 
Андреев. И той, и Николов, уточниха за "Хоризонт", че предстои вписване в Търговския регистър. 
Досегашният изпълнителен директор Валентин Николов допълни, че той не е бил поканен да присъства на заседанието на 
Борда и все още не е решил дали ще обжалва решението. 
От Енергийното министерство посочиха, че на този етап ще се въздържат от коментар. 
 
√ Средна цена на тока за днес в Европа от 214 евро за MWh, в България - рекордни 248 евро 
 

 
 
Средната цена на тока за сряда на европейските енергийни борси поевтиня към 214 евро за мегаватчас, но в България, 
Гърция и Румъния цената на електроенергията се повиши до рекордните близо 250 евро за MWh. 
Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в сряда (17 ноември) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в Гърция 
(254,33 евро за MWh), следвана от Румъния (248,46 евро), България (248,09 евро), Италия (244,99 евро) и Унгария (244,03 
евро). 
Най-ниски за днес са отново цените на тока в Полша (123,95 евро за MWh), следвана от Чехия и Словакия (под 174,06 евро) 
и Германия (180,60 евро за мегаватчас). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 17 ноември) се повишава с 10,8% до 248,09 евро, или 485,22 лева 
за мегаватчас, показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Това представлява рекордна цена на 
тока в нашата страна, след като беше преодолян предишния ценови пик от 481,81 лева, който беше достигнат през миналия 
месец (на 19 октомври). 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока пък  достигна във вторник 
(16 ноември) рекордните 555,02 лева за MWh, като най-големият обем изтъргуван ток дойде дори при цена от 718,87 лева. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 93,25 евро (182,38 лева) за мегаватчас, а от 
началото на ноември тя е 196,13 евро (383,60 лева), показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/56d479247b2a72c2eee482a10a14d3c4.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/56d479247b2a72c2eee482a10a14d3c4.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/56d479247b2a72c2eee482a10a14d3c4.jpg
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√ Ръст в цените на природния газ, след като Германия спря сертифицирането на "Северен поток 2" 
Цените на природния газ в Европа се повишиха с 10 % след като германският енергиен регулатор спря вчера 
сертифицирането на компанията  Nord Stream 2 като независим оператор на газопровода "Северен поток- 2".  
Във вторник германският енергиен регулатор заяви, че е спрян процесът на сертифициране на спорния газопровод 
"Северен поток 2", минаващ по дъното на Балтийско море, съобщава Ройтерс. 
В изявлението на регулатора се казва, че базираният в Швейцария консорциум трябва да създаде компания съгласно 
германското законодателство, за да изпълни допълнителни предпоставки за получаване на оперативен лиценз. 
"Сертификация за експлоатацията на "Северен поток 2" ще бъде разгледана, само след като операторът на газопровода 
бъде организиран в правна форма, съответстваща на германското законодателство“, се казва в изявление. 
Базираният в Швейцария консорциум "Северен поток 2" отказа да коментира възможното забавяне на износа на газ след 
решението на германския регулатор, предаде Ройтерс. 
Консорциумът само посочи, че сертифицирането на газопровода е спряно поради учредяването на дъщерно дружество на 
"Северен поток 2". 
"Нашата компания предприема тази стъпка, за да гарантира спазването на приложимите правила и разпоредби. Не сме в 
състояние да коментираме подробностите на процедурата, нейната възможна продължителност и въздействие върху 
момента на започване на операциите по транспортиране на газ по газопровода", посочват от компанията в имейл до 
агенция Ройтерс. 
Спирането на процедурата по сертификация ще бъде в сила, докато всички операции не бъдат прехвърлени към новото 
дъщерно дружество и след нов преглед на документацията от германския енергиен регулатор. 
Германският енергиен регулатор има 4 месеца, до 8-ми януари, да даде зелена светлина на газопровода Северен поток 2, 
но след това и Европейската комисия трябва да се произнесе.  
Замразяването на сертификацията ще забави значително потичането на газ по тръбата, и Северен поток 2 няма да играе 
рола тази зима, пишат медиите в Германия.  
 
√ СЗО отчита 8% ръст на заразяванията с коронавирус в Европа 
Световната здравна организация отчита 8% ръст на заразяванията с коронавирус в Европа през миналата седмица, 
съобщава БГНЕС. Новите случаи са над 2 100 000. Повече от 28 000 са починали - което е с 5% повече. 
В световен мащаб заболеваемостта е нараснала с 6%, а броят на смъртните случаи - с 1%. 
САЩ съобщават за най-голям брой заразени през седмицата. Следват Русия и Германия. 
 
√ Германия планира затягане на ограничителните мерки със закон 
Германия подготвя затягане на ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса. Утре предстои 
гласуване в Бундестага на законопроект, който предвижда достъп до обществен транспорт и до работното място само за 
ваксинирани, преболедували и тествани. 
Заради покачващия се брой нови случаи на заразени с Covid-19, новото управляващо мнозинство в Германия предлага 
преминаването към работа от дистанция. Достъп до работното място да имат само ваксинирани, преболедували и хора с 
отрицателен резултат от тест, се казва още в законопроекта. 
За първи път се предвижда ограничаването на достъпа до обществен транспорт, включително и градския транспорт, което 
среща сериозна критика от страна на профсъюзите. 
Ако законопроектът бъде приет, задължително става ежедневното тестване на работещите в здравеопазването и 
старческите домове, които не са ваксинирани и не са преболедували Covid-19. Обсъжда се и въвеждането на задължителна 
имунизация за някои професии. 
Сурови наказания се предвиждат за фалшифициране на зелени сертификати или ползването им, което да се наказва с три 
месеца до пет години лишаване от свобода. 
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√ Франция осъди руския тест на антисателитна ракетна система 
Франция осъди теста на антисателитна ракетна система от страна на Русия, предаде Ройтерс. В съвместно изявление 
външното и военното министерства в Париж определят опита като дестабилизиращ, безотговорен и такъв, който ще има 
дългосрочни последици за космоса и актьорите в космическото пространство. 
При опита в понеделник Рycия yдари с ракета стар спътник от съветско време и го разби на парчета. Отломките обаче 
застрашиха Международната космическа станция и астронавтите на нея, които трябваше да се евакуират в спасителни 
капсули за известно време. 
От френското външно министерство съобщиха още, че Франция, съвместно с европейските институции, е предала на 
генералния секретар на ООН Антониу Гутериш предложения за създаване на норми за отговорно поведение в Космоса. 
В същото време еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон заяви, че фрагментите от сателита представляват 
опасност за дейността на Европейския съюз в космическото пространство. 
Бретон каза, че била активирана европейската система за космическо наблюдение, като целта е защитата на спътниците 
Галилео и Коперник и сателитите на страните членки от образувалия се космически боклук. 
Притеснение от руския тест изразиха и от Пентагона. Говорителят на американското военно министерство Джон Кърби 
каза, че те продължават да са обезпокоени от последствията. 
 
√ Полша смята, че офицери от беларуските служби са участвали в атаката по границата 
Главният комендант на полската полиция Ярослав Шимичик смята, че офицери от беларуските служби са участвали активно 
в планирането и в самата атака на мигрантите по границата, предаде ТАСС. 
В интервю за местна телевизия той каза, че доказателство за това е фактът, че бежанците са разполагали с шумови гранати 
и сълзотворен газ. По думите му, не е случайно и това, че на браздата в началото се появяват деца, а след това изчезват. 
Шимичик посочва, че като се наблюдава поведението на хората, които са хвърляли камъни, изглежда, че те са добре 
обучени и имат опит в различни сблъсъци. Комендантът смята, че те са минали подготовка в Беларус, а сред най-
агресивните са били офицери от беларуските служби. Ярослав Шимичик отбеляза още, че много от нападателите са били 
с маски, което прави идентификацията им невъзможна. 
Той съобщи, че полската прокуратура е започнала разследване за нападението по границата. В момента се правят огледи 
и се събират веществени доказателства.  
В резултат на атаката са пострадали 12 души, сред които 9-ма полицаи. 
 
БНТ 
 
√ Единственият дебат Радев - Герджиков в четвъртък в ефира на БНТ 
В четвъртък от 20:00 ч. Българската национална телевизия ще организира и излъчи единствения дебат между кандидатите 
за президент на България. 
Водещ на специалното студио „Президентският дебат: Радев - Герджиков“ ще е Аделина Радева. Дебатът ще се излъчи на 
живо в ефира на БНТ1 и БНТ4. 
Обществената телевизия ще е единствената медия, в която Румен Радев и Анастас Герджиков ще дебатират за първи път 
и на живо преди избора на българските граждани в неделя. Дебатите ще обхващат важните за обществото теми, в които 
основна роля играе президентската институция, както и политики, виждания и ценности на кандидатите. Централната 
емисия новини „По света и у нас” ще бъде излъчена веднага след приключването на дебата. 
„Благодарим за доверието, което кандидатите за президент ни оказаха, приемайки поканата да организираме и излъчим 
единствения им дебат в национален ефир. Възможността българските граждани да чуят посланията им от студиото на БНТ 
е признание, че изпълняваме обществената си мисия, гарантирайки обективност и най-високо ниво на журналистическа 
етика и професионализъм.“, казва Мариела Драголова, директор „Новини и актуални предавания“ в БНТ. 
Обществената телевизия ще даде възможност посланията на кандидатите да достигнат до възможно най-широка 
аудитория. Дебатът на Румен Радев и Анастас Герджиков ще се излъчи на живо и в новинарския сайт www.bntnews.bg, 
както и във Facebook страницата на БНТ. Досега в своята история Българската национална телевизия е организирала 
няколко големи политически дебата, последният от които между кандидатите за президент Цецка Цачева и Румен Радев 
на 10 ноември 2016 г., достигнал до милиони зрители в страната и чужбина. 
Гледайте „Президентският дебат: Радев - Герджиков“ по БНТ 1 в четвъртък, 18 ноември от 20:00 ч. 
 
√ Одобриха план за модернизация на "Топлофикация София" 
Столичният общински съвет да одобри план за модернизация и стабилизиране на "Топлофикация София", предлаган от 
групата на ГЕРБ-СДС в съвета. Независими американски консултанти изработиха плана в изпълнение на безвъзмездното 
споразумение между Столична община и Агенцията за търговия и развитие на САЩ, подписано между кмета г-жа 
Фандъкова и посланика на САЩ г-жа Херо Мустафа в края на месец май тази година. 
Вносители на доклада са председателите на три ключови комисии – Николай Стойнев – на комисията по икономика, 
Прошко Прошков – на инженерната комисия и Стефан Марков – на бюджетната комисия. 
Планът за обновяване и финансова стабилизация на "Топлофикация София" е предложен от консултантите от 
международната инженерингова компания "Блек и Вийч" и разглежда възможностите за пълна модернизация на 
производствените мощности, смяна на остарялото оборудване и привеждане в съответствие с всички съвременни 
екологични норми. 

https://bntnews.bg/
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Планира се това да стане чрез обновяване на няколко от съществуващите когенерационни и котелни инсталации и на 
разпределителна мрежа на дружеството, които се използват за доставка на топлинна и електрическа енергия на повече от 
1 млн. граждани. 
По този начин "Топлофикация София" ще може да осигурява надеждна и достъпна топлинна енергия по финансово 
устойчив и екологично съобразен начин в продължение на най-малко 25 години. В предложения от консултантите план са 
подробно описани и идеи за финансиране на проекти и структуриране на инвестиции. 
"Предложеното решение представлява най-мащабната и цялостна програма за обновяване на "Топлофикация София", 
която осигурява отопление на над 1 млн. столичани. Това е една от приоритетните ни задачи, по които търсим 
както световна експертиза, така и политически консенсус. С помощта на международните експерти съм уверен, че 
ще доведем до успешен завършек този дълъг и нелек процес. Разчитаме на отговорното и конструктивно отношение 
и на колегите от другите партии в общинския съвет", коментира председателят на СОС Георги Георгиев. 
 
√ Министър Стоев: Мястото на всички страни от Западните Балкани е в ЕС 
Мястото на всички страни от Западните Балкани е в Европейския съюз. С това послание българският външен министър 
Светлан Стоев се обърна в двустранните си срещи към своите колеги от Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина и Сърбия, 
които се състояха в Брюксел на 15 ноември 2021 г. Първите дипломати от страните от Западните Балкани бяха в белгийската 
столица за участие в работна среща на държавите от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). 
„България и Косово имат близки, приятелски и откровени отношения“, заяви българският външен министър при 
срещата си вицепремиера и министър на външните работи на Косово Доника Гервала-Шварц. 
Двамата събеседници се обединиха около необходимостта от ясна европейска перспектива за държавите от региона, 
включително Косово. 
„България и Черна гора имат силни исторически връзки и динамично развиващи се отношения днес“. Това изтъкна 
министър Стоев в разговора си с черногорския първи дипломат Джордже Радулович. Той от своя страна благодари за 
подкрепата, която неговата страна получава от България в процеса на европейска интеграция. 
„През 2022 г. ще отбележим 30 години от признаването на Босна и Херцеговина от България като суверенна и независима 
държава. Ние сме притеснени от днешната ситуация в страната и призоваваме за конструктивен диалог, пълноценно 
функциониране на институциите и продължаване на процеса на реформи. България подкрепя териториалната цялост и 
суверенитета на Босна и Херцеговина“, подчерта министър Светлан Стоев в разговора с босненския си колега Бисера 
Туркович. 
Тя запозна българския външен министър с трудната политическа ситуация в страната и проблемите, пред които тя е 
изправена. Министър Туркович благодари за подкрепата, която България оказва на Босна и Херцеговина.  
Енергийното сътрудничество и преодоляването на тежките социални и икономически последици от пандемията в 
условията на нарастващи цени на енергийните ресурси и необходимостта от предприемане на мерки в подкрепа на 
бизнеса и домакинствата бяха основните теми, обсъдени в разговора на българския външен министър със сръбския 
министър на външните работи Никола Селакович. 
 
Капитал 
 
√ Фалитите в България се увеличават през 2021 г. 
След забавянето миналата година започнатите процедури по несъстоятелност изпреварват броя от 2019 г.  
Фалитите в България плавно се увеличават през 2021 г., след като имаше забавяне в новите процедури миналата година. 
Ръст обаче има и спрямо предходната 2019 г., което е сигнал, че икономическият ефект от пандемията тепърва ще се усеща. 
Това показва справка на Агенцията по вписванията (АВ), изготвена за "Капитал". 
Подобна тенденция се очертава и в анализ на компанията за застраховане на търговски кредити Euler Hermes, според който 
правителствените мерки за подкрепа - в света като цяло и в страната, са отложили закриването на бизнеси. Очакванията 
обаче са фалитите да се ускорят догодина. 
Повече спират работа 
Малко над 9500 компании в България са спрели работа по една или друга причина през първите девет месеца на тази 
година, като броят им постепенно се увеличава всяко следващо тримесечие, сочат данните на АВ. Това включва фирми, 
които са обявени във фалит или са влезли в процедура по несъстоятелност, заличени компании и такива в ликвидация. В 
сравнение със същия период на миналата година, когато беше регистриран спад на фалитите, сега предприятията, излезли 
от бизнеса, са с 16% повече. Броят им обаче нараства и спрямо предпандемичната 2019 г. - с 4%. 
Несъстоятелност 
Откритите процедури по несъстоятелност тази година са с 3% повече, отколкото за първите девет месеца на 2020 г., и с 6% 
повече, отколкото през 2019 г. Приключилите с фалит производства също се повишават - съответно с 6% и 7%. Според Euler 
Hermes скокът би бил по-рязък, ако не бяха мерките в подкрепа на бизнеса. "Освен това в България процедурата по 
обявяване на несъстоятелност е много тежка и бавна, което традиционно "омекотява" статистиката спрямо реалната 
ситуация", коментира в съобщение управителят на компанията за България Камелия Попова. 
През следващата година обаче Euler Hermes прогнозира 9% ръст на фалитите в страната и 15% на глобално ниво, който ще 
дойде след изкуственото задържане на нивата чрез фискални мерки за насърчаване на бизнеса и запазване на работните 
места. Именно от продължаването на тези мерки ще зависи и дали възходящата тенденция ще се ускори, смята Попова. 
Нов бизнес 
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След като миналата година желанието за нов бизнес почти замръзна, през първите девет месеца на 2021 г. се наблюдава 
увеличение на новорегистрираните фирми с 15%. Броят им обаче е с 15% по-малък, отколкото през 2019 г. По данни на 
НСИ за 2020 г. в страната работят 410 785 нефинансови предприятия. 
Бумът на нови бизнеси през тази година е глобална тенденция. В анализа си експертите на Euler Hermes обаче обръщат 
внимание, че много от тях са пряко свързани с пандемичната обстановка - като фирми за доставки до дома, транспорт и 
складиране, чийто бизнес модел може да се окаже и не толкова устойчив в бъдеще. 
 
√ Износът расте с 22% към септември и надхвърля предпандемичните нива 
Експортът към трети страни е с една пета нагоре спрямо миналата година, но фактор са и по-високите цени 
Обемът на българския износ от началото на годината продължава да расте и до септември включително достига близо 
49.5 млрд. лв., сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е с над 22% повече 
спрямо миналата година, когато нивата бяха значително по-ниски заради пандемията. Постигнатото от българските 
експортно ориентирани компании е по-добро и в сравнение с предпандемичната 2019 г., когато за съответния период са 
изнесени стоки за 43 млрд. лв. Данните обаче не са коригирани за промени в цените и част от ръста на износа вероятно се 
дължи на поскъпването на продаваните навън продукти. 
Само в рамките на деветия месец българско производство на стойност близо 6 млрд. лв. е намерило реализация извън 
страната, което е с над една пета повече, отколкото миналия септември, и е най-високият месечен резултат от началото на 
годината. 
Горивата и суровините теглят увеличението към трети страни 
Експортът на български стоки към страни извън ЕС за първите девет месеца е с 20% нагоре спрямо миналата година и 
достига 16.7 млрд. лв., показват данните на националната статистика. Спрямо 2019 г. се отчита повишение от близо 9%. 
Към септември горивата изпреварват по годишен ръст суровите материали, като двете категории отчитат повишение от 
съответно 37% и 35%. Тези групи обаче отбелязват и значителен скок в цените. Спад има единствено при напитките и 
тютюневите изделия, които са 18% надолу на годишна база. 
Турция, Китай и САЩ са трите най-големи пазара за български стоки извън ЕС през първите девет месеца на годината. Най-
драстично пък е увеличението на износа към Южна Корея, Виетнам и Тунис - над двойно на годишна база. 
Само за септември износът на стоки от България за трети страни нараства с близо 19% спрямо същия месец на предходната 
година и е в размер на малко над 2 млрд. лева. 
Мазнините и маслата към ЕС растат двойно за година 
Експортът към страни от Европейския съюз, за който НСИ обикновено публикува данните с месец назад, също отчита ръст. 
От началото на годината до август на европейския пазар е реализирана българска продукция за 28.8 млрд. лв., или с 23.5% 
повече спрямо същия период на миналата година. В сравнение с 2019 г. показателят е нагоре с 15.5%. За първите осем 
месеца към ЕС най-много е нараснал износът на мазнини и масла от естествен произход - със 136% на годишна база, 
следват суровините с ръст 28%. Отново напитките и тютюневите изделия бележат спад. 
Трите най-големи европейски страни, където българските фирми намират реализация за производството си, са Германия, 
Румъния и Италия. Там са отишли почти половината от всички български стоки, изнесени за ЕС. Над двойно пък е нараснал 
износът към Хърватия. 
През август изнесените към страните от ЕС български стоки са на стойност 3.5 млрд. лв., или с над една четвърт повече в 
сравнение със същия месец на 2020 г. 
Средната работна заплата в страната достига 1543 лв. през септември 
През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.7% на годишна база и достига 1520 
лв., показват данните на НСИ. През септември нивото й е 1543 лв. Средните възнаграждения в публичния сектор 
продължават да са по-високи спрямо тези в частния, като ръстът им също е по-голям. Средната работна заплата в 
обществения сектор (администрация, полиция, учители, лекари и т.н.) през третото тримесечие е 1605 лв. (годишно 
увеличение с 12.4%), докато в частния НСИ отчита 1493 лв. средно брутно месечно възнаграждение, което расте с 10.2% на 
годишна база. Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на септември достигат 2.28 млн. души. Те са с 1% 
по-малко спрямо предходното тримесечие главно заради сезонни фактори. 
 
√ Нова ера в данъчното облагане на международните корпорации и правото на ЕС 
Съгласието на 136 държави от ОИСР за конкретни мерки за по-справедливо разпределение на печалбите е от 
изключителна важност 
Доц. д-р Александър Корнезов е съдия в Общия съд на Европейския съюз от 2016 г., председател на десети състав. 
Общият съд разглежда жалби на физически и юридически лица срещу актовете на институциите на Европейския съюз, 
жалби на държавите членки срещу комисията, жалби от държавите членки срещу Съвета за актове в областта на 
държавните помощи, дъмпинга и др., жалби в областта на интелектуалната собственост срещу актовете на 
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и др. В този смисъл Общият съд гледа и делата по 
жалби на държави членки срещу решенията на ЕК във връзка с данъчното облагане на големите международни 
корпорации. 
Статията на Александър Корнезов е актуализирана версия на анализа, публикуван на 7 юли 2021 г. в сп. "Европейски 
правен преглед" и отразява най-новото развитие по темата, след като на 8 октомври 136 държави от 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие постигнаха съгласие за конкретни мерки. 
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Данъчното облагане на печалбите на международните корпорации от години е предмет на нестихващ дебат. Периодично 
общественото мнение в различни краища на света е предизвикано от публикации в медиите, които разкриват, че едни от 
най-мощните международни корпорации плащат символични корпоративни данъци. 
На 8 октомври 2021 г. 136 държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), генериращи 
повече от 90 % от световния БВП, постигнаха съгласие да предприемат конкретни мерки, целящи по-справедливо 
разпределяне и облагане на печалбите на международните корпорации в дигиталната ера. Те одобриха и подробен план 
за въвеждане в действие на тези мерки до 2023 г., което се очаква да доведе до допълнителни данъчни постъпления в 
размер на стотици милиарди евро в много държави по света. 
За да разберем напълно изключителната важност на това решение, е необходимо първо да вникнем в досегашните 
практики на международните корпорации и законодателните "вратички", които редица държави им предоставяха, за да 
ги привлекат на своя територия. 
1. МЕТОДИТЕ ЗА ДАНЪЧНА ОПТИМИЗАЦИЯ ДОСЕГА 
Традиционният метод за данъчна "оптимизация" дълги години наред минаваше през учредяването на дъщерни дружества 
в юрисдикции, известни в правния жаргон като "данъчен рай", към които, посредством сделки между различни дружества 
от същата група, се насочваха печалбите на корпорациите. В последните години обаче големите международни 
корпорации започнаха да изоставят този метод. Това се дължи на ред причини, сред които най-вече сериозните 
репутационни щети, свързани с подобна корпоративна структура, както и рискът от теч на информация, на който бяхме 
свидетели през последните години. Към това се прибавят и мерките, предприети от властите в различни краища на света, 
като например в Европейския съюз, който в края на 2017 г. обяви списък с юрисдикции, които квалифицира като 
"неоказващи съдействие за данъчни цели", последно актуализиран в началото на 2021 г. (1) 
Поради тези причини големите международни корпорации все по-често се ориентират към друг тип данъчна 
"оптимизация", базирана на сложна корпоративна структура, попадаща под юрисдикциите на държави, които не се считат 
за "данъчен рай". Схемите са най-различни, но като цяло основната идея е една и съща. Така например, корпорацията 
създава нарочно дружество, понякога дори без физическо присъствие, нито служители ("нарочното дружество"), на което 
прехвърля собствеността на нематериалните си активи, най-често интелектуална собственост (патенти, марки, софтуер, 
ноу-хау в разнообразни форми, като например технологични, маркетингови и логистични решения, достъп до клиенти и 
пр.). Това дружество после сключва лицензионни договори с останалите дъщерни дружества на корпорацията, 
разположени в целия свят, които реално осъществяват производствена или търговска дейност (дистрибуция и продажба 
на крайни потребители). По силата на тези лицензионни договори последните получават правото да ползват срещу 
заплащане интелектуалната собственост на нарочното дружество. Успоредно с това корпорацията иска от данъчните 
администрации издаване на т.нар. предварителни данъчни становища (ПДС). В тези ПДС данъчните власти утвърждават 
предложен от корпорацията метод за определяне на трансферните цени между дружествата в групата, с което на практика 
се определя как ще се облагат с корпоративен данък печалба дъщерните дружества, намиращи се под тяхна юрисдикция, 
за определен период от време (обикновено 5 или 10 години, подновяеми). 
В повечето случаи в така издадените ПДС данъчните власти приемат, че съответното дружество е генерирало голяма част 
от печалбата не благодарение на собствените си функции и дейност, а благодарение на интелектуалната собственост, 
която де юре не му принадлежи и която използва срещу лицензионно възнаграждение. По тази логика данъчните власти 
често приемат тезата на корпорацията, а именно, че дружествата, извършващи реална производствена или търговска 
дейност, са длъжни да заплатят значително възнаграждение на нарочното дружество за нематериалните активи, които то 
е лицензирало. 
Така нарочното дружество на практика "изсмуква" голяма част от печалбата, реализирана от дъщерните дружества, 
реално осъществяващи производствена или търговска дейност, под формата на възнаграждение за интелектуалната 
собственост, която им предоставя. 
Едновременно с това, нарочното дружество не се облага с данък или с минимален такъв, например поради особената му 
правна форма, под която е учредено (например командитните дружества, чиито съдружници са граждани на трета 
държава, не се облагат с данък печалба в някои държави членки) и/или поради това, че според приложимото национално 
право лицензионните възнаграждения са предмет на особен режим и облекчено данъчно облагане (какъвто е случаят в 
много държави - членки на ЕС). 
Данъчните власти по света, включително и в немалко държави членки на ЕС, издават подобни ПДС, водени от легитимни 
подбуди. В практиката корпорациите често поставят като условие за бъдещи инвестиции в съответната държава 
издаването на подобни ПДС, които им осигуряват предвидимост в данъчното облагане в идните години. В замяна на това 
държавите се надяват на разкриване на нови работни места и на нови инвестиции в престижни за икономиката сектори, 
особено в областта на информационните технологии, фармацевтиката, енергетиката, автомобилостроенето и пр. 
Този феномен често се описва като "състезание към дъното" (race to the bottom), доколкото редица държави са готови да 
предлагат все по-привлекателно данъчно третиране, за да убедят съответната корпорация да се установи на тяхна 
територия. 
2. ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
През 2015 г. Европейската комисия (ЕК) за първи път се противопостави на редица ПДС в различни държави членки 
(Люксембург, Нидерландия, Ирландия, Oбединеното кралство и Белгия), които са довели, според нея, до 
незаконосъобразно намаляване на данък печалба на някои от най-големите международни корпорации, сред които Apple, 
Amazon, IKEA, Starbucks, Engie, McDonald's, Fiat и др. Според ЕК тези корпорации са платили в пъти по-малко корпоративен 
данък, отколкото биха платили местни компании в сравнимо положение, което представлява недопустима държавна 
помощ. ЕК разпорежда корпорациите да платят неправомерно спестения данък на хазната на съответната държава членка. 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2021/11/16/4280345_nova_era_v_danuchnoto_oblagane_na_mejdunarodnite/#(1)


14 

 

Например в решението си относно данъчното облагане на Apple в Ирландия, ЕК счита, че корпорацията е спестила 13 млрд. 
евро данъци в периода от 2003 до 2014 г., които трябва да плати на ирландската хазна. 
Някои от засегнатите корпорации обжалват решенията на ЕК пред Общия съд на ЕС. Наскоро Общият съд на ЕС произнесе 
решенията си по някои от най-знаковите дела (решения от 14 февруари 2019 г., Белгия и Magnetrol International/Комисия, 
T-131/16 и T-263/16, отменено с решение от 16 септември 2021 г., Комисия/Белгия и Magnetrol International, C-337/19 P, и 
върнато за ново разглеждане от Общия съд с указания; от 24 септември 2019 г., Люксембург и Fiat Chrysler Finance 
Europe/Комисия, T-755/15 и T-759/15; от 24 септември 2019 г., Нидерландия и др./Комисия, T-760/15 и T-636/16; от 15 юли 
2020 г., Ирландия и др./Комисия, T-778/16 и T-892/16; от 12 май 2021 г., Люксембург и Amazon/Комисия, T-816/17 и T-
318/18, от 12 май 2021 г., Люксембург и др./Комисия, T-516/18 и T-525/18). В тях той потвърди някои от решенията на ЕК и 
отмени други. Макар и съдебните решения да се отличават с голяма степен на фактическа и правна сложност, те дават 
отговор на най-важния въпрос, а именно: 
Разполага ли Европейският съюз с компетентност да се произнася по въпроси, свързани с данъчното облагане на 
големите международни корпорации и ако да, по какъв начин? 
Отговорът на този въпрос може да бъде обобщен по следния начин. 
Първо, основният проблем се състои в това, че Европейският съюз няма компетентност в областта на прякото данъчно 
облагане. В частност той не може да определя нито кръга на данъчно задължените лица, нито данъчната ставка на преките 
данъци, нито начина, по който следва да се определя данъчната основа. Всяка държава членка суверенно решава тези 
въпроси. Европейският съюз може единствено да контролира дали мерките, които държавите членки приемат в областта 
на преките данъци, не нарушават разпоредбите и принципите на правото на ЕС, като например забраната на 
дискриминация и забраната за отпускане на държавни помощи. 
Така, въпреки че ЕС няма компетентност да определя преките данъци, и по-конкретно данък печалба, с които дружествата 
следва да бъдат облагани, нито да контролира данъчните решения на националните власти, той е компетентен да 
проверява дали данъчното третиране, отредено на дадена корпорация, не е равносилно на държавна помощ, забранена 
от учредителните договори. С други думи, всяка държава членка може суверенно да определя преките данъци така, както 
намери за добре, при условие обаче, че по този начин не предоставя селективно предимство на определени дружества в 
ущърб на други, което би представлявало забранена държавна помощ. Упражняването на тази компетентност на ЕС не 
води до скрита данъчна хармонизация, тъй като тя има за предмет не да уеднакви приложимите правила в областта на 
преките данъци, а да предотврати привилегированото данъчно третиране на определени дружества. 
Така, на практика, контролът на държавните помощи е механизмът, който позволява на ЕК да следи дали 
международните корпорации плащат адекватно корпоративен данък във всяка държава членка. 
Второ, при положение че правото на ЕС не съдържа разпоредби в областта на прякото данъчно облагане, как ЕК следва 
да осъществява този контрол? 
Краткият отговор на този сложен правен въпрос е следният: като прилага разпоредбите на националното право, т.нар. 
принцип на сделката между несвързани лица и правилата ОИСР. Схемите, описани по-горе, се основават на договори, 
сключени между свързани дружества, които са част от същата международна корпорация. Поради тази причина клаузите 
на тези договори, и в частност уговореното възнаграждение по тях, не задължително отговорят на клаузите, които биха 
договорили несвързани лица. Така, ако приложимото национално право предвижда, че печалбата, реализирана от 
стопанската дейност на интегрирано дружество, трябва да се облага все едно че е формирана от сделки, извършени при 
пазарни условия (между несвързани лица) - както впрочем предвиждат под една или друга форма почти всички държави 
членки, то ЕК може да използва като аналитичен инструмент т. нар. принцип на сделката между несвързани лица, за да 
провери в частност дали възнаграждението по лицензионните договори, възприето от националните данъчни власти, 
отговаря на пазарните условия, дори и приложимото национално право да не предвижда изрично подобен принцип. Този 
принцип се превръща в основния инструмент, с който разполага ЕК, за да осъществи контрол по отношение на 
данъчното третиране на международните корпорации. 
Въпросният принцип е доразвит с подробни правила в няколко документа на ОИСР. Въпреки че тези документи нямат 
правнообвързваща сила за държавите членки, Общият съд потвърждава, че ЕК може да се позовава на тях, за да илюстрира 
начина, по който данъчните власти е трябвало да преценят дали сделките между дружествата в корпорацията отговарят 
на принципа на сделката между несвързани лица. Тези документи всъщност съдържат богат арсенал от правила, на които 
ЕК, а и държавите членки биха могли да се основат. 
Трето, доказателствената тежест е върху ЕК. На практика тя трябва да докаже, че дружество, намиращо се в сходна 
ситуация с тази на дружество, част от международната корпорация, би платило данък печалба, по-висок от този, който 
последното е платило в приложение на ПДС. Това е така, тъй като в областта на държавните помощи, именно ЕК е тази, 
която трябва да докаже, че всички условия за квалифициране на дадена мярка като държавна помощ са налице. Тъй като 
контролът на ЕК се осъществява именно в рамките на компетентността й в областта на държавните помощи, върху нея 
пада и доказателствената тежест. 
Всъщност Общият съд на ЕС отменя някои от решенията на ЕК именно защото тя не е доказала надлежно, че съответната 
корпорация се е възползвала от селективно предимство. За да докаже това, ЕК трябва, най-общо, или да използва 
конкретни примери на несвързани дружества, които са сравними със съответната корпорация - което често се оказва 
особено трудно, или да основе проверката си на собствен анализ на евентуалното данъчно третиране на съпоставимо 
хипотетично (несъществуващо) несвързано дружество. Задачата допълнително се усложнява и поради това, че част от 
въпросните нематериални активи, доколкото те са иновативни и дори секторно определящи, обективно често носят голяма 
добавена стойност и следва да бъдат справедливо възнаградени. На практика се оказва, че тази задача е особено трудна, 
но не и невъзможна, както сочи фактът, че Общият съд на ЕС потвърждава част от решенията на ЕК. 

https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
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Така по същество Общият съд на ЕС заключава, че ЕК е компетентна да проверява дали данъчното третиране, 
предоставено от държава, членка на международна корпорация, представлява забранена държавна помощ, и й 
предоставя необходимите правни инструменти за тази проверка. 
От друга страна обаче, доказателствената тежест, която поради сложния фактически и правен характер на тези дела, е 
особено висока, пада върху ЕК. Така предизвикателството пред ЕК е да изгради административен, експертен и 
организационен капацитет, който да й позволи да отговори на високите изисквания на съда. 
3.НОВАТА ЕРА В КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ КОРПОРАЦИИ 
Механизмът на държавните помощи - макар че позволява на ЕК да надникне в данъчното третиране на международните 
корпорации в държавите членки и евентуално да коригира някои особено занижени данъчни облагания - нe може сам по 
себе си да реши кардинално проблема. Той не е замислен с цел да задава позитивни правила относно данъчното облагане. 
В най-добрия случай той може да укаже това, което държавите членки не могат да правят в областта на прякото данъчно 
облагане. 
Ето защо трайно решение може да се постигне единствено чрез преосмисляне на правилата за пряко данъчно облагане 
в глобален план и в частност на начина на формиране на данъчната основа, така че да се постигне справедливо 
разпределение на правото на всяка държава на облагане на международните корпорации. 
Точно това бе договорено официално на 8 октомври 2021 г., когато 136 държави, сред които и България, се съгласиха за 
въвеждането на мерки за по-справедливо облагане на международните корпорации. Имплементирането на тази 
договореност ще постави край на практиката на данъчната оптимизация и на "състезанието към дъното" между 
държавите. 
Постигнатата договореност се основава на два фундамента. Първият има за предмет да позволи облагането с 
корпоративен данък на най-големите корпорации в държавите, където те осъществяват реална дейност, а не само там, 
където счетоводно отчитат печалбата си. Вторият се състои във въвеждането на минимална ставка от 15% корпоративен 
данък, която ще се прилага във всички 136 държави, подписали споразумението. 
По конкретно, на първо място, 25% от печалбата на най-големите и печеливши международни корпорации над горницата 
от 10% от печалбата им в световен мащаб ще бъде разпределяна под формата на корпоративен данък между 
юрисдикциите, в които корпорациите са реализирали приходи, т.е., където услугите им или продуктите им са консумирани 
(при условие че приходите от тази територия са най-малко 1 млн. евро или за държави с БВП под 40 млрд. евро - при 
приход от 250 000 евро). В обхвата на тази мярка попадат мултинационални корпорации със световен оборот над 20 млрд. 
евро, който праг може да бъде впоследствие свален до 10 млрд. евро след първите 7 години от въвеждането й и след 
първоначална оценка на прилагането й. Така на практика част от приходите, реализирани от корпорацията на територията 
на дадена държава, ще съставляват данъчната основа, която ще подлежи на корпоративно облагане. 
Тази мярка e изключително важна, тъй като сама по себе си има потенциала да обезсмисли сложните правни и счетоводни 
схеми, някои от които описахме по-горе, целящи "оптимизиране" на корпоративното данъчно облагане. Нещо повече, 
въпросната мярка цели да внесе повече справедливост в данъчното облагане на международните корпорации, доколкото 
позволява на трезорите на повечето държави да получат допълнителни доходи от огромните печалби на 
мултинационалните компании, въз основа на оборота, реализиран на тяхна територия. 
Тази мярка ще бъде предмет на международна конвенция, която ще трябва да бъде въведена в националното право чрез 
промяна в националните законодателства по модел от подробни правила, които предстоят да бъдат 
изготвени. (2) Конвенцията ще постави като условие премахването на сходни данъци върху дигитални услуги или подобни 
мерки и поемането на ангажимент такива да не се приемат в бъдеще. Интересно е също, че конвенцията ще предвижда 
механизъм за избягване и за разрешаване на спорове. 
На второ място, печалбата на мултинационалните корпорации с оборот от 750 млн. евро ще бъдат облагани на национално 
ниво с най-малко 15% корпоративен данък. (3) Вторият стълб по този начин хармонизира частично данъчната ставка на 
корпоративните данъци. Хармонизацията е само частична, доколкото предвижда минимална ставка, което позволява все 
пак да се запази известна степен на данъчна конкуренция между държавите. 
Така най-големите корпорации в света ще трябва да плащат данък печалба и в България, ако горните условия са спазени. 
Важно също така да се подчертае е, че тези мерки касаят единствено международните корпорации, които отговарят на 
горните условия. С други думи, държавите могат да решат да облагат с по-нисък корпоративен данък компаниите, които 
например реализират оборот, по-нисък от гореспоменатия. 
Както винаги обаче, дяволът е в детайлите. Само времето ще покаже дали подробните правила, които тепърва ще бъдат 
приемани, ще са достатъчно ефективни, или ще станат жертва на поредните изключения, дерогации и вратички в 
данъчните законодателства. 
При всички положения обаче Европейската комисия, посредством механизма за контрол на държавните помощи, ще 
продължава успоредно да следи корпоративното облагане на международните корпорации. Логично е да се очаква, че 
ако държавите - членки на ЕС, имплементират добросъвестно и ефективно гореспоменатата международна договореност, 
необходимостта от задействане на механизма на държавните помощи на ниво ЕС най-вероятно ще отпадне или поне силно 
ще намалее. Но този механизъм ще остане в правния инструментариум на ЕС, който ще може да бъде задействан в случай, 
че държавите членки се опитат да въведат мерки, целящи да заобиколят тази договореност. 
-------- 
(1) Заключения на Съвета относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели 
(2021/C 66/10) 
(2) От обхвата на тази мярка са изключени корпорациите, предоставящи регулирани финансови услуги, както и тези, 
активни в областта на минното дело. 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2021/11/16/4280345_nova_era_v_danuchnoto_oblagane_na_mejdunarodnite/#(2)
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2021/11/16/4280345_nova_era_v_danuchnoto_oblagane_na_mejdunarodnite/#(3)
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(3) От обхвата на тази мярка са изключени правителствени, международни и неправителствени организации, пенсионни 
или инвестиционни фондове, които са краен собственик или холдингово дружество на международна корпорация. 
 
Мениджър 
 
√ Българската икономика нарасна с 0,4% на годишна база през третото тримесечие  
Българската икономика нарасна с 0,4% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на предходната година, 
сочат сезонни данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Спрямо второто тримесечие на годината ръстът на брутния вътрешен продукт за периода август - септември е 0,9%. 
Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 35 577,2 млн. 
лева. Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. е 30 652,5 млн. лeвa. 
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 74,9%, което в стойностно 
изражение възлиза на 26 633,2 млн. лева. През третото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 7235,8 млн. 
лв. и заема 20,3 % относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително. 
През третото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното брутната добавена стойност нараства с 1,7%. Според експресните 
оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2021 г., причина за регистрирания 
икономически ръст по сезонни данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1,8%. 
През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година по сезонни данни брутната 
добавена стойност нараства с 0,3%. 
Крайното потребление регистрира ръст от 5,1%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3% през третото 
тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонни данни. 
Износът на стоки и услуги се увеличава с 12,5%, а вносът на стоки и услуги нараства с 11,1%. 
 
√ 23 000 онлайн магазина регистрирани в НАП от 2019 г. досега 
Близо 23 000 онлайн магазини са декларирани в НАП от създаването на регистъра през 2019 година до момента, съобщиха 
от пресцентъра на Национална агенция по приходите. 
Според изискванията, всички електронни търговци, трябва да подадат информация в приходната агенция за сайтовете, 
чрез които извършват продажби, припомнят от НАП. Обявяването на е-магазините e изцяло онлайн през Портала за 
електронни услуги на Агенцията, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).  
За да извършат регистрацията, търговците трябва да посочат домейн и име на онлайн магазина, данни за връзка с лицето, 
което извършва продажби, данни за контакт на собственика на домейна, информация за това къде се хоства онлайн 
магазина, номенклатура на продаваните стоки и други, изброени изчерпателно в Приложение №33 на Наредба Н-
18. Регистърът дава възможност и на потребителите да проверят дали онлайн магазинът и търговецът, от когото купуват 
стоки или услуги, са вписани в него: https://portal.nra.bg/home.html#/goto:dec2009.REGREPESHOP.home.  
Важно за сигурното онлайн пазаруване още е потребителите да изискват от търговците документ за продажба. Той е 
различен и зависи от начините на плащане на стоката и/или услугата. Ако доставката е с наложен платеж, то търговецът е 
длъжен да издаде касова бележка. При заплащане с пощенския паричен превод клиентите трябва да очакват разписка за 
превода от пощенския оператор, като търговецът е длъжен да представи на клиента хартиен или електронен документ, 
който трябва да съдържа наименование и адрес за кореспонденция, идентификационен номер, име на стоката и общата 
сума. При заплащане на направената в интернет покупка чрез банков превод е много важно да се посочи реалното 
основание за него.  
Онлайн търговците имат възможност да регистрират продажбите си чрез издаване на фискален/системен бон в 
електронен вид, който се изпраща по имейл на купувача, без да е необходимо да се издава хартиен документ.  
Друга алтернативна възможност за документиране на продажбите онлайн е при плащанията с банкова карта, като за тези 
плащания онлайн търговците могат да предоставят на клиентите си документ, заместващ фискалния/системния бон. Той 
трябва да съдържа някои задължителни реквизити, като наименование, дата и уникален номер, данни за онлайн 
търговеца и други. За да се възползват от този ред за отчитане и регистриране на продажбите, електронните търговци 
следва да приемат неприсъствени плащания с кредитна и дебитна карта, като софтуерите им за управление на продажбите 
отговарят на изискванията на Наредба Н-18.  
НАП провежда информационна кампания, насочена както към търговците онлайн, така и към потребителите. Целта на 
инициативата е да разясни в кои случаи продажбите на стоки в интернет подлежат на облагане, да насърчи доброволното 
деклариране на приходи и пазаруването от надеждни търговци.  
Чрез страниците на приходната агенция във Фейсбук - „Влез в час с данъците“ и „Вземи си касовата бележка“ ще бъдат 
разяснявани правата и задълженията на търгуващите в интернет и техните клиенти, както и възможностите им да подадат 
сигнал, ако попаднат на некоректен търговец.  
„Все повече онлайн търговци избират да излязат на светло. Това се дължи на комбинацията от насърчаване на 
доброволното спазване на данъчните правила и безкомпромисни контролни мерки от страна на НАП спрямо 
закононарушителите“, каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Димов.  
 
√ За първи път жена стана председател на Конституционния съд  
Съдия Павлина Панова е новият председател на Конституционния съд. Тя бе избрана вчера на заседание на съда, съобщиха 
от институцията и е първата избрана жена - председател на съда. На заседанието са присъствали 11 конституционни съдии. 
Панова заема мястото на Борис Велчев, чийто мандат изтече в понеделник. 

https://portal.nra.bg/
https://portal.nra.bg/
https://portal.nra.bg/home.html#/goto:dec2009.REGREPESHOP.home
https://www.facebook.com/vlezvchas
https://www.facebook.com/kasovbon
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Павлина Панова е избрана за съдия в КС от съдийската квота през 2018 година. Преди това тя беше наказателен съдия и 
ръководител на Наказателната колегия на Върховния касационен съд. Дълги години беше и съдия "ad hoc" в Европейския 
съд по правата на човека в Страсбург. 
Преди седем години се кандидатира за председател на ВКС, но ВСС тогава избра Лозан Панов.  
Панова  е родена на 12 февруари 1967 г. в гр. Грамада, област Видин. Завършила Юридическия факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” (1992). Прокурор в Софийската районна прокуратура (1992-1994), съдия в Софийския 
районен съд (1994-1998), съдия в Софийския градски съд (1998-2001), съдия в Софийския апелативен съд (2001-2007), 
съдия във Върховния касационен съд, наказателна колегия (2007-2018), заместник-председател на Върховния касационен 
съд и ръководител на наказателната колегия (2013-2018). 
Доктор по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2004), магистър по право на Европейския съюз (2007), 
хоноруван асистент по право в Катедрата по наказателноправни науки на СУ „Св. Климент Охридски“ (1996-2000). 
Преподавател в Националния институт на правосъдието (2000), лектор към Центъра за обучение на адвокати „Кръстю 
Цончев“ (2008). 
Специализирала е в „Т.М.С. Ассер Институт“ в Хага. Преминала е специализиран курс на обучение по право на Европейския 
съюз в Германия и в Европейския институт за публична администрация в Люксембург. Има специализации в Дания, Полша 
и Франция. Национален представител на България в Съвместния общонадзорен орган на Евроджъст. 
От началото на 2009 г. е съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Автор е на множество статии, 
съавтор е в сборници и монографии. Учредител и член на Управителния съвет на Българската асоциация по европейско 
право и член на Съюза на учените в България. Избрана за съдия в Конституционния съд на Общото събрание на съдиите от 
Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2018). 
 
√ Демографията на вота според «Галъп интернешънъл» 
Първата политическа сила на тези избори за парламент "Продължаваме промяната" влиза в нишата на "Демократична 
България", съдейки по анализа на демографските профили на вота, направени от "Галъп интернешънъл болкан". 
При "Продължаваме промяната" личи малко по-женски вот, изнесен и към хора с по-високи доходи и образование, 
респективно живеещи в по-големите населени места, посочват социолозите. 
Данните показват, че излезлите да гласуват в неделя избиратели, които казват, че през юли са гласували за ДБ, са се 
разделили приблизително в две половини с гласовете си - за ДБ и за ПП. Всъщност, една пета от електората на ПП сега е 
дошъл от ДБ, става ясно още от демографския разрез на данните. По-голямата група от това е само частта, дошла от "Има 
такъв народ" - тя е общо една трета от вота за ПП. 
Гласове идват и от всякакви други места, като интерес представлява фактът, че около една десета от вота за ПП е дошъл от 
БСП. Погледнато от гледната точка на БСП, това означава, че приблизително 15 на сто от излезлите сега хора, гласували на 
11 юли за БСП, са предпочели ПП, вместо да гласуват отново за БСП, констатират от социологическата агенция. 
Според тях "Възраждане" е представена в най-различни социално-демографски групи, но като че ли личи, че една от най-
съществените части от вота при "Възраждане" е от по-млади хора, т.е. типично за протестно ориентирани, по-радикални 
формации. Половината от вота за партията е съставен от хора, които и през лятото са гласували за "Възраждане". 
Останалата половина идва отвсякъде, което е характерно за нови формации, като сред най-големите дялове са тези на 
негласуващи, идващи и от БСП и т.н., коментират анализаторите. 
Според таблиците с профилите на вота, системните партии са запазили подкрепата на твърдия си електорат. при ГЕРБ-СДС, 
87% от избирателите сега са гласували за партията и през юли, при БСП 86 процента от вота сега е на избиратели, които са 
подкрепили социалистите и на предишните парламентарни избори. Структурата на вота на ДПС също показва, че 89 на сто 
от избирателите им сега са гласували за Движението и през юли. 84 на сто от далите вота си за ИТН са гласували за ИТН и 
на предишните избори. Според данните 79 на сто от вота за ДБ на сегашните избори е от избиратели на ДБ и през юли. 
Профил по възрастови групи 
60% от избирателите на ПП са на възраст между 31 и 60 г. В същата възрастова група са и 61 на сто от избирателите на ГЕРБ. 
При БСП във възрастовата група между 31 и 60 години са 39 на сто от избирателите, а 55 на сто са на възраст над 60 г. При 
ДПС 52 на сто са на възраст между 31 и 60 г. При ИТН 64 на сто от избирателите са на възраст между 31 и 60 г. При ДБ в 
същата възрастова група са 67 на сто от поддръжниците им, а при "Възраждане" - 65 на сто. 
26 на сто от избирателите на ИТН и 21 на сто от тези на "Възраждане" са между 18 и 30-годишна възраст. В тази най-млада 
възрастова група са 17 на сто от избирателите на ПП, 18 на сто от избирателите на ДПС, 18 процента от поддържниците на 
ДБ, 10 на сто от тези на ГЕРБ-СДС, 6 на сто - на БСП. 
60 на сто от избирателите на ПП са с висше и полувисше образование, както и 47 процента от избирателите на ГЕРБ, 35 на 
сто от тези на БСП, 15 от тези на ДПС, 48 на сто от избирателите на ИТН, 64 на сто от избирателите на ДБ, 46 на сто от 
избирателите на "Възраждане". 
Профил по пол 
43 на сто от гласувалите за ПП са мъже, 57 на сто - жени. За ГЕРБ-СДС 47% са мъже и 53 на сто жени. За БСП - 45 на сто са 
мъже и 55 на сто жени. Интересно е разпределението на глаковете по този признак при ДПС, където дяловете мъже и жени 
са поравно - 50 на 50. Вотът за ИТН е от 49 на сто мъже и 51 процента жени, за ДБ - 45 на сто мъже и 55% жени, "Възраждане" 
- 51 на сто мъже и 49 жени, ИБГНИ - 48 на сто мъже към 52 на сто жени. 
Електоралните профили за президентския вот 
45 на сто от подкрепилите Румен Радев са мъже, 55 на сто - жени. При Анастас Герджиков - 46 на сто мъже към 54 на сто 
жени, Мустафа Карадайъ - 51 на сто мъже към 49 процента жени, Лозан Панов - 45 на сто мъже и 55 на сто жени, Костадин 
Костадинов - 44 на сто мъже към 56 процента жени. 
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От избирателите на Румен Радев 49 на сто са с висше и полувисше образование, при Анастас Герджиков - 51 процента , при 
Мустафа Карадайъ - 14 на сто, при Лозан Панов - 65 процента, при Костадин Костадинов - 50 на сто. 
Кои са избирателите на Луна 
Анализаторите коментират и кой е гласувал за Луна в президентските избори. В гласуването за Луна вероятно има и вид 
протестен вот или вот с насмешка към системата. Това личи от по-младата структура на вота, отбелязват от "Галъп". В 
същото време личи, че във вота за Луна се откроява и най-сериозен, в сравнение с другите основни кандидати, дял роми, 
отбелязват изследователите. Според таблиците, направени от "Галъп" 68 на сто от гласувалите за Луна са мъже, а 29 
процента от избирателите й са с висше или полувисше образование. 
 
√ "Файненшъл таймс": На изборите българите дадоха неочакван тласък на нова центристка политическа сила 
Британският в. "Файненшъл таймс" публикува репортаж, посветен на изборите в България. Заглавието е "Нова центристка 
партия прави пробив на изборите". Авторът й отбелязва, че лидерите на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и Асен 
Василев са възпитаници на Харвард и са изградили репутацията си като министри в служебното правителство. 
На изборите в неделя българите дадоха неочакван изборен тласък на новата центристка политическа сила, която може да 
сложи край на политическата безизходица, която почти напълно парализира управлението в балканската държава и през 
последните седмици я остави изложена на най-смъртоносната вълна на коронавирус, пише още изданието, цитирано от 
БТА. 
След третите парламентарни избори в страната през тази година екзит половете показват, че ПП събира около една четвърт 
от гласовете, пише изданието и припомня, че бившият премиер е бил свален през април след нарастващите народни 
протести срещу корупцията по време на повече от десетте му години на власт. 
През април т.нар. протестни партии и традиционни опозиционни сили не успяха да се договорят за коалиция, а нови 
формации като "Има такъв народ" на чалга певеца Слави Трифонов, не успяха да сформират правителство и след победата 
си на изборите през юли. 
Бедната седеммилионна държава от ЕС се бори да повиши най-ниския процент на ваксинирани срещу коронавирус в 
блока, но все още по-малко от една трета от българите са напълно ваксинирани, а новата вълна от варианта Делта доведе 
до най-голяма смъртност в света, пише британският вестник. 
Това даде допълнителен тласък на ПП, основана от възпитаниците на Харвард Кирил Петков и Асен Василев, които бяха в 
служебното правителство, назначено от президента Румен Радев, и си създадоха добро име с решителни действия, 
особено срещу корупцията, констатира "Файненшъл таймс". 
Докато партия ГЕРБ е отбягвана от повечето други партии, ПП има няколко потенциални коалиционни партньори, 
включително либералната "Демократична България", популистката "Има такъв народ" и социалистическата партия. Ако се 
обединят, партиите ще имат парламентарно мнозинство от около 55 процента, показват резултатите от екзит пол 
изследванията, пише британският вестник. 
"Файненшъл таймс" припомня казаното от Петков за вестника преди гласуването, че ПП е провела предварителни дискусии 
с някои от другите политически сили. Докато с "Демократична България" беше лесно, другите може да е по-трудно да 
бъдат привлечени в коалиция, цитира вестника оценката на Петков. На предизборно събитие в центъра на София той каза, 
че по принцип ПП може да работи или с ИТН, или със социалистите, но при две условия - смяна на главния прокурор и 
създаването на силна агенция за борба с корупцията.  
"Искам през следващите четири години да станем успешен пример за това как малка държава изкоренява корупцията за 
свръх кратко време", припомня изявлението му "Файненшъл таймс". 
 
√ ЕП и страните членки се споразумяха за бюджета за 2022 г. 
Преговарящите от Европейския парламент и правителствата на страните членки на ЕС се споразумяха за бюджета за идната 
година, предаде ДПА.  
Разговорите продължиха късно през нощта. Бюджетът за 2022 г. ще бъде около 169,5 милиарда евро. Голяма част от сумата 
за идната година ще бъде използвана в подкрепа на фермерите и относително бедните региони в страните членки, предава 
БТА.  
Една от спорните точки по време на преговорите е било искането на ЕП за над 300 нови служители. Страните членки 
първоначално не смятали, че има нужда от този допълнителен персонал, но накрая искането на ЕП било удовлетворено.  
Друг фундаментален въпрос бил колко пари трябва да са на разположение в бюджета за догодина. ЕП е дошъл на 
преговорите с искане за бюджет от 171,8 милиарда евро. Страните членки настоявали за 167,7 милиарда. Накрая се 
стигнало до компромис. 
 
√ Стабилен икономически растеж в ЕС и Еврозоната 
Европейски съюз и Еврозоната записаха най-добрият икономически растеж на тримесечна база от началото на годината, 
сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. 
През периода юли-септември икономиката на ЕС нарасна с 2,1% в сравнение с предходното тримесечие, когато бе 
отбеляза ръст от 2%. В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. обаче ръстът се забави до 3,9%, следвайки скок от 13,7% 
на годишна база през второто тримесечие. 
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Брутният вътрешен продукт на Еврозоната се повиши с 2,2% през периода юли-септември спрямо предходното 
тримесечие, когато бе регистриран ръст от 2,1%. Спрямо третото тримесечие на миналата година в еврозоната се отчита 
повишение от 3,7%, следвайки ръст от 14,2% на годишна основа през второто тримесечие. 
 

 
 
За сравнение, през третото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт на САЩ нарасна с 0,5% спрямо предходното 
тримесечие, когато бе отчетен растеж от 1,6%. На годишна база икономиката на САЩ се повиши с 4,9% през третото 
тримесечие, следвайки ръст от 12,2% през периода април-юни. 
Сред страните, представили икономическите си оценки, най-голям икономически растеж на тримесечна база регистрират 
Австрия – 3,3%, Франция - 3,0% и Португалия - 2,9%. Най-слабо представяне през третото тримесечие спрямо предходното 
записва Литва, чиято икономика остава без промяна. Следват Латвия – ръст от 0,3%, Румъния - 0,3% и Словакия - 0,4%. 
Според данните на Евростат БВП на България за третото тримесечие нараства с 0,9% спрямо предходното. По-рано НСИ 
отчете ръст на българската икономика от 0,4% на тримесечна база. 
 
√ Германия замрази процедурата по сертифициране на "Северен поток-2"  
Федералната мрежова агенция на Германия (Бундеснецагентур) замрази процедурата по сертифициране на спорния 
подводен газопровод "Северен поток-2", предназначен да доставя руски газ до Германия и Европа, предаде ДПА. 
"След задълбочено проучване на документацията Бундеснецагентур заключи, че ще бъде възможно да се сертифицира 
оператор на газопровода "Северен поток-2", само ако този оператор е организиран в правна форма съгласно германското 
законодателство", посочи в специално изявление мрежовата агенция. 
Оттам обясняват, че дъщерното дружество, създадено да управлява германската част от газопровода, не отговаря на 
условията да бъде "независим преносен оператор". 
Докато "основните активи и човешки ресурси не бъдат прехвърлени на дъщерното дружество" и тази стъпка не бъде 
проверена, процедурата по сертифициране ще бъде спряна, съобщи агенцията. След съобщението цената на природния 
газ в хъба TTF скочи с близо 6 на сто до 1048 долара за 1000 кубични метра. 
 
√ Унгария въведе таван на цените на горивата 
Правителството на Унгария наложи от понеделник таван на цените на горивата, за да предпази потребителите от рязкото 
им поскъпване и да овладее инфлацията, достигнала най-бързия си темп от 2012 г. досега.  
За тримесечен период от 15 ноември цените на бензина и дизела не могат да надвишават 480 форинта (1,31 евро) за литър 
по бензиностанциите, съобщи миналата седмица Гергей Гуяш, шеф на канцеларията на премиера Виктор Орбан.  
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"Надяваме се, че това ще помогне на икономиката и може да допринесе за ограничаване на инфлацията", каза Гуляш, 
цитиран от Ройтерс. Той подчерта, че Унгария ще продължи със замразяването на цените на енергията на дребно на фона 
на скока на сметките за електроенергия в цяла Европа.  
Основната годишна инфлация в страната се ускори до 9-годишен максимум от 6,5% през октомври, което е над очакванията 
и отчасти се дължи на 30,7-процентово поскъпване на горивата, изтласкало цените им над психологическото ниво от 500 
форинта за литър.  
Някои икономисти са на мнение, че унгарската централна банка, която започна да повишава лихвите през юни, но след 
това забави темпа на затягане на паричната политика през септември, може да се окаже принудена да вдигне рязко 
лихвените проценти тази седмица, за да обуздае инфлацията и да подкрепи форинта. 
 
√ Нови рекорди на фондовите борси в Европа 
Няколко европейски борсови индекса достигнаха рекордни върхове в ранната търговия във вторник, подкрепени от 
силните корпоративни отчети, успокоителните изявления от председателя на Европейската централна банка и знаците за 
облекчаване на напрежението между САЩ и Китай, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,07 пункта, или 0,22%, до 489,5 пункта, удължавайки серията си от 
рекорди, след като инвеститорите разчетоха виртуалната среща между американския президент Джо Байдън и китайския 
му колега Си Дзинпин  като знак за подобряване на отношенията между двете страни. 
Немският показател DAX напредна с 43,95 пункта, или 0,27%, до 16 192,59 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши 
с 27,28 пункта, или 0,38%, до 7 155,91 пункта. Това са рекордни стойности и за двата бенчмарка. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 записа ръст от 3,99 пункта, или 0,05%, до 7 355,85 пункта. 
Междувременно председателят на ЕЦБ Кристин Лагард отново опита да обори очакванията на пазарите за затягане на 
паричната политика на централната банка.  
„Виждаме нови рекордни върхове, но движенията са сравнително малки, което е знак за ситуацията, в която се намираме. 
Централните банки продължават да поварят, че няма промяна във вижданията им, опитвайки да спечелят време и да видят 
дали икономиките са в добра позиция за повишаване на лихвите. Едва тогава те ще започнат да променят тона си. Това 
подкрепя пазарите“, коментира Крейг Ерлам от OANDA. 
Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании, който е силно зависим от случващото се в Китай, се 
повиши с 0,49% на фона на срещата между Си и Байдън. 
Акциите на нидерландския технологичен инвеститор Prosus поскъпнаха с 3,69%, след като компанията прогнозира по-
висока печалба през първата половина на 2022 г. и спечели около 12,3 млрд. долара от продажбата на част от дела си в 
Tencent. 
Цената на книжата на френската компания за луксозни стоки Kering се повиши с 2,63%, достигайки до върха на CAC 40, след 
като нейният бранд Gucci съобщи, че очаква приходите през 2021 г. да се равняват или да са по-големи от тези, записани 
преди пандемията. HSBC повиши рейтинга на книжата на компанията на „купувай“. 
Акциите на португалския търговец на хранителни продукти Jeronimo Martins поевтиняха с 11,24%, след като Asteck, която  
е подразделение на Heerema Group, продаде целия си дял от 5% в компанията. 
Минимален спад на борсите в САЩ 
Водещите американски борсови индекси останаха почти без промяна в понеделник, след като доходността по държавните 
ценни книжа се повиши, а инвеститорите фокусираха вниманието си върху корпоративните отчети на търговците на дребно 
през тази седмица, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 12,86 пункта, или 0,04%, до 36 087,45 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 остана без промяна при ниво от 4 682,8 пункта. . Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq се понижи със 7,11 пункта, или 0,04%, до 15 853,85 пункта. 
До тези резултати се стигна, след като доходността по 10-годишение американски облигации премина прага от 1,6%, а тази 
по 30-годишните достигна границата от 2%. Акциите на технологичните компании обикновено поевтиняват, когато 
доходността на държавните ценни книжа се повишава. 
„Днешните движения на пазара на облигации показват колко променлива е историята за инфлацията. Макар че 
Федералният резерв не е сигнализирал накъде ще насочи политиката си в бъдеще, пазарите продължават да се наместват 
на база очакванията за промените в политиката на централната банка“, коментира Чарли Рипли, главен инвестиционен 
стратег от Allianz Investment Management. 
Повишението на доходността на облигациите се отрази върху Tesla, чиито акции поевтиняваха с 1,94% и продължиха 
низходящата тенденция от миналата седмица, когато главният изпълнителен директор на компанията Илон Мъск продаде 
нейни книжа за близо 7 млрд. долара. Tesla завърши предходната седмица със спад от 15,4% - най-лошото седмично 
представяне от март 2020 г. 
Цената на книжата на Nvidia се понижи с 1,2%, след като инвеститорите оттеглиха част от позициите си преди финансовия 
отчет на компанията тази седмица. 
Основният фокус обаче ще са отчетите на големите търговци на дребно. Акциите на Target поскъпнаха с 1,66%, а на Lowe’s 
поевтиняха с 0,59%. Двете фирми ще представят финансовите си резултати в сряда. Цените на книжата на Walmart и Home 
Depot се понижиха съответно с  0,58% и 0,42%, като двете фирми ще представят финансовите си отчети за тримесечието 
днес. 
Акциите на Boeing поскъпнаха с 5,47% на фона на новината, че Saudi Arabian Airlines преговаря с Airbus и Boeing за нова 
поръчка широкофюзелажни самолети. По време на  авиошоуто в Дубай Emirates съобщиха за поръчка на два самолета 
Boeing 777. 
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Въпреки загубите водещите индекси на Уолстрийт не са далеч от рекордните си върхове. Dow е на 1,2% от рекорда си, а 
S&P 500 и Nasdaq са съответно с 0,8% и 1,5% под най-високите си стойности. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във 
вторник, след като инвеститорите подходиха предпазливо след на виртуалната среща на американския президент Джо 
Байдън с китайския му колега Си Дзинпин. 
Тази среща бе най-близката комуникация между двамата лидери, откакто Байдън встъпи в длъжност през януари. След 
срещата бяха публикувани комюникета, които акцентират върху начините двете икономически суперсили да избегнат 
конфликт, макар че бяха посочени и точки на напрежение.   
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 31,32 пункта, или 0,11%, до 29 808,12 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 11,52 пункта, или 0,33%, до 3 521,89 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite заличи 12,44 пункта от стойността си, или 0,51%, завършвайки сесията при ниво 
от 2 449,95 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 322,87 пункта, или 1,27%, до 25 713,78 пункта. Акциите 
на прозиводителя на гейминг аксесоари Razer поскъпнаха с 11,46%, след като Ройтерс съобщи, че консорциум, воден от 
висши мениджъри на компанията, смята да я свали от борсата при сделка, оценяваща се на 35 млрд. хонконгски долара 
(4,5 млрд. щатски долара). 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с понижи с 2,31 пункта, или 0,08%, до 2 997,21 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 записа спад от 49,7 пункта, или 0,67%, до 7 420,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 3,46 пункта, или 0,57%, до 602,62 пункта. BGBX40 се понижи с 0,47 пункта, или 0,34%, до 137,66 пункта. 
BGTR30  изтри 2,60 пункта от стойността си, или 0,39%, достигайки ниво от 663,09 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,67 
пункта, или 0,40%, до 165,74 пункта. 
 
√ ЕС възнамерява да сформира сили за бързо реагиране до 2025 г.  
ЕС обмисля създаването до 2025 г. на общи военни сили в състав до 5000 военнослужещи. Планът е тези сили, използвани 
при кризи, да действат, без да разчитат на подкрепа от САЩ, отбелязва Ройтерс, съобщавайки за проектодокумента от 28 
страници, с който се е запознала агенцията. Силите се предвижда да имат сухопътни, морски и въздушни компоненти, 
които да могат да бъдат включвани или изваждани от състава на която и да било постоянна сила в зависимост от кризата. 
Външните министри и министрите на отбраната на ЕС започнаха вчера обсъждането на плана. Целта е в окончателен вид 
документът да е готов до март догодина. 
Словенското председателство на ЕС каза пред репортери, че реакциите от правителствата са позитивни, но отбеляза 
традиционните различия между страните членки на ЕС, които са свързани с Русия и с безпокойството от терористични 
атаки и нестабилност по южния фланг на блока. "Първите впечатления са доста добри. Разбира се имаме нужда от малко 
фини настройки", каза Матей Тонин, словенският министър на отбраната. 
Две десетилетия след като лидерите на ЕС за първи път се съгласиха да сформират общи сили в състав от 50 000 - 60 000 
военнослужещи, но не успяха да ги задействат, настоящият проект на върховния представител на ЕС по външната политика 
и сигурността Жозеп Борел е най-конкретният опит за създаване на самостоятелни въоръжени сили, които да не разчитат 
на военна техника от САЩ. 
"Трябва ни повече бързина, сила и гъвкавост, за да можем да се заемем с всички възможни военни задачи за управление 
на кризи", пише в черновата на плана, озаглавен "Стратегически компас". "Трябва да можем да отговаряме на предстоящи 
заплахи или бързо да реагираме на кризисни ситуации, например мисия за спасяване и евакуация или операция за 
стабилизиране във враждебна среда", се казва в документа. 
Не всички 27 държави членки на ЕС ще трябва да участват в тези сили, въпреки че всяко разполагане ще се одобрява с 
консенсус, информира БТА. 
"Стратегическият компас" е документ, който е най-близък до военна доктрина на ЕС. Той прилича на "Стратегическата 
концепция" на ръководената от САЩ НАТО, в която са описани целите на алианса. Много важно е, че Борел иска страните 
членки на ЕС да се ангажират с "осигуряване на свързани активи и необходимите стратегически средства". Това означава 
развиване на логистика, въздушен транспорт с голям обхват и способности за командване и контрол като тези на САЩ, на 
които европейските съюзници в НАТО разчитат. 
Борел каза пред репортери, че в момента в ЕС се развиват почти 60 съвместни военни проекта, след като днес бяха 
одобрени още няколко. 
САЩ призоваха европейците да инвестират в способни на разполагане войски, а американският президент Джо Байдън 
каза, че подобни ходове биха били допълващи по отношение на НАТО. ЕС поддържа бойни групи, съставени от 1500 
военнослужещи от 2007 г., но те никога не са били използвани въпреки опити да бъдат разположени в Чад и Либия. 
Разделянето на бойните групи на по-малки бойни единици би могло да ги направи по-гъвкави и по-лесни за разполагане. 
"Използването на модули ще ни позволи по-голяма гъвкавост, за да приспособим силите си към естеството на кризата (. . 
.) Това е от ключово значение, ако искаме да се справим с препятствията, пред които сме се изправяли преди", пише в 
черновата на стратегическия план. 
 
√ Федералният резерв губи доверие заради позицията си за инфлацията 
Федералният резерв губи доверие заради трайната си позиция, че инфлацията е преходна. Това заяви пред Си Ен Би Си 
главният икономически съветник на Allianz Мохамед Ел-Ериан. 
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„Смятам, че Фед губи доверие. От дълго време твърдят, че е наистина важно да имаме достоверен глас относно 
инфлацията, тъй като това има огромни институционални, политически и социални последици“, каза Ел-Ериан по време на 
форума на енергийната индустрия ADIPEC в Абу Даби, Обединените арабски емирства. 
Според него позицията на Фед за инфлацията е отслабила прогнозите на централната банка и е подкопала икономическия 
дневен ред на президента Дож Байдън. Той подчерта, че не трябва да се забравя, че хората с ниски доходи са най-силно 
засегнати от скока на потребителските цени. 
„Това е голям проблем и се надявам Фед да започне да осъзнава случващото се“, каза той. 
По-рано председателят на Федералния резерв Джером заяви, че очаква инфлационните условия да се запазят „до 
следващата година“ и призна, че е „разочароващо“, че проблемите с веригата за доставки не показват признаци на 
подобрение. Фед обаче до голяма степен продължава да се придържа към позицията, че инфлацията е свързана с 
пандемията на коронавирус и че тези проблеми с веригата за доставки ще преминат. 
Миналата седмица 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%.  
„Намираме се в период, в който централните банки характеризират неправилно инфлацията. Повтарящото се послание е 
"тя е преходна". Не, не е преходна“, каза Ел-Ериан, като предупреди, че Фед рискува да направи голяма грешка с паричната 
си политика. 
„Имаме достатъчно доказателства, че се случват промени в поведението. Компаниите налагат по-високи цени и те ще 
продължат да растат. Проблемите с веригата на доставки продължават много по-дълго от очакваното. Потребителите 
увеличават покупките, за да избегнат проблеми в бъдеще, което оказва натиск върху инфлацията. Ако погледнете към 
основния поведенчески елемент, който води до инфлация, ще стигнете до заключението, че всичко това ще продължи 
известно време. Тук дори не говорим за възможностите за нови блокади заради COVID-19”, добави той. 
Според него най-добрият ход на Фед в момента е ускоряване на темпото на съкращаване на програмата за стимулиране 
на икономиката. 
На 3 ноември Федералния комитет по отворения пазар (FOMC) обяви, че „по-късно този месец“ централната банка ще 
започне да свива месечните покупки на активи. . Намалението ще бъде с по 15 млрд. долара на месец от настоящите 
месечни покупки на активи на стойност 120 млрд. долара - по 10 млрд. от държавните облигации и по 5 млрд. от ипотечни 
ценни книжа (MBS). 
„На второ място, те трябва да започнат да правят това, което прави Английската централна банка, а именно да се подготвят 
за по-високи лихви“, каза Ел-Ериан, като добави, че подобни стъпки вече се предприемат в Австралия, Нова Зеландия и 
Норвегия. 
 
√ Японската икономика се е свила с 3% през третото тримесечие 
Икономиката на Япония се е свила с по-бърз темп от прогнозния през третото тримесечие на годината, след като 
нарушената веригата за доставки и нарасналият брой на новозаразените с COVID-19 засегнаха бизнеса и потребителските 
разходи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
С тези данни се засилват предизвикателствата пред новите правителствени планове за постигане на растеж. И докато 
много анализатори очакват третата по големина икономика в света да се възстанови през текущото тримесечие, 
влошаващите се проблеми с производството в световен мащаб поставят все по-големи рискове пред бъдещата 
перспектива.  
"Свиването се оказа доста по-голямо от очакваното заради ограниченията по веригите за доставки, които силно засегнаха 
производството и капиталовите разходи. Очакваме икономиката да се възстанови през това тримесечие, но темпът на 
възстановяване ще е по-бавен, тъй като потреблението не стартира добре, дори след смекчаването на ограниченията за 
Ковид-19 в края на септември", коментира Такеши Минами, главен икономист в изследователския институт Норинчукин.  
Икономиката се е свила с 3% на годишна основа през тримесечието от юли до септември, сочат предварителните данни за 
брутния вътрешен продукт (БВП), публикувани днес. Средната пазарна прогноза бе за свиване от 0,8%. Слабият растеж на 
японската икономика контрастира с доста по-обещаващите данни за други развити страни, като например САЩ, чийто БВП 
нарасна с 2% през третото тримесечие благодарение на натрупаното отложено търсене.  
Японският премиер Фумио Кишида планира да представи в петък мащабен пакет от икономически стимули на стойност 
няколко трилиона йени, но някои икономисти са скептично настроени за влиянието му върху краткосрочния растеж.  
Потреблението в страната е намаляло с 1,1% през периода от юли до септември спрямо растеж от 0,9% през тримесечието 
от април до юни. Капиталовите разходи са се понижили с 3,8% след коригиран растеж от 2,2% за предходното 
тримесечие. Недостатъчното вътрешно търсене е лишило БВП от 0,9 процентни пункта растеж. Износът е намалял с 2,1% 
през третото тримесечие спрямо предходното, след като търговията бе ударена от недостига на чипове и ограниченията 
във веригите за доставки. 
 
√ Обемът на сделките на Пекинската фондова борса достигна 1,5 млрд. долара  
Обемът на сделките с ценни книжа на компании, листвани на Пекинската фондова борса в първия ден на търговията, 
надхвърли 9,57 милиарда юана (приблизително 1,5 милиарда долара). Това съобщи в понеделник шанхайският финансов 
вестник Zhengquanbao, цитиран от ТАСС. 
По негови данни, акциите на 10 компании са се повишили средно със 199,8%, а други 71  са претърпели колебания, 
демонстрирайки както растеж, така и спад. 

https://tass.ru/ekonomika/12922487
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Пекинската фондова борса официално започна работа в понеделник сутринта, като тази платформа е предназначена 
предимно за транзакции между малки и средни предприятия. Към момента представя ценни книжа на 81 компании. 
Както китайските власти уточниха по-рано, Пекинската фондова борса ще играе ключова роля в развитието на иновативния 
потенциал на националните предприятия. Регистрираният й капитал е 1 милиард юана (около 156 милиона долара по 
текущия обменен курс). 
На 2 септември китайският президент Си Дзинпин обяви план за откриване на нова фондова борса в столицата на страната 
по време на Китайския международен търговски панаир на услугите. Пекинският орган за контрол на пазара регистрира 
борсата на 3 септември.  
 
√ Лихвените проценти могат да останат ниски завинаги, смята мениджър на активи 
Лихвените проценти могат да останат на рекордно ниски нива завинаги, въпреки скорошните сигнали за нормализиране 
на политиката на много от водещите централни банки. Това заяви пред Си Ен Би Си Джулиан Хауърд, главен инвестиционен 
директор на GAM Investments, която отговаря за управлението на активи на стойност 103 млрд. швейцарски франка (112 
млрд. долара). 
Според него подобна ситуация няма да бъде исторически прецедент, тъй като се е случвала и в миналото. Той цитира 
прочуване на икономическия историк Пол Шмелцинг, публикувано миналата година. 
Изследването разглежда лихвените проценти в световен мащаб, датиращи от 14-ти век, идентифицирайки низходяща 
тенденция, което кара Шмелцинг да прогнозира, че „реалните лихвени проценти могат скоро да навлязат на трайно 
отрицателна територия“. 
По думите на Хауър, това означава, че ниските лихви от последните години всъщност са „завръщане към много, много 
дългосрочна тенденция за понижаване на лихвите в продължителен период от време“. 
Той заяви, че икономическите щети от пандемията от коронавирус и климатичните проблеми ще имат „много негативен 
ефект върху лихвените проценти“. 
„Няма контекст, при който банката ще може да нормализира лихвените проценти, когато няма абсолютно никакъв растеж“, 
обясни Хауърд. Той заяви, че очаква Федералния резерв на САЩ да започне да вдига лихвите едва през втората половина 
на 2022 г. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на призивите за освобождаване на резерви в САЩ  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда, след като бе отчетен по-голям от очакваното спад на запасите 
от бензин в САЩ, което може да засили натиска върху администрацията на Байдън за освобождаване на петрол от 
стратегическите резерви на страната, пише Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,40 долара, или 0,49%, до 82,03 долара за барел, след като вчера 
заличи 0,12 долара от стойността си. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,47 долара, или 0,58%, до 
80,29 долара за барел, следвайки спад от 0,38 долар във вторник. 
Президентът на САЩ Джо Байдън обмисля освобождаването на петрол от Стратегическия петролен резерв (SPR) за 
охлаждане на цените на бензина, които достигнаха рекордно високо ниво на бензиностанциите в Калиформиния тази 
седмица. Законодателите обаче изразяват противоречиви мнения дали това е необходимо. 
Лидерът на мнозинството в Камарата на представителите Стени Хойер заяви във вторник, че не е съгласен с призива на 
Лидерът на сенаторите демократи Чък Шумър за отпускане на петрол от стратегическите резерви с цел намаляване на 
цените, посочвайки, че целта на резерва е да компенсира проблемите с доставки по време на извънредни ситуации. 
Анализаторите са на мнение, че освобождаване на резерви би довело само до временно облекчение на цените и че по-
дълготрайно решение може да дойде само чрез увеличаване на предлагането на шистовите компании в САЩ и от 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК). 
„Изглежда, че енергийният пазар е убеден, че дори САЩ да се обърнат към стратегическите си резерви, ползите ще са 
минимални за американските потребители“, коментира Едуард Моя от Oanda. 
Междувременно данните на на Американския петролен институт показаха, че запасите от бензин в САЩ са се понижили с 
2,8 милиона барела за седмицата, приключила на 12 ноември,. Анализаторите очакваха спад с 600 хил. барела. 
В същото време запасите от суров петрол са нараснали с 655 хил. барела при прогнозно увеличение от 1,4 млн. барела. 
 
√ МАЕ: Вижда се краят на ралито на петрола  
Повишението на цените на петролa може скоро да отслабне в резултат на нарастването на предлагането, особено в САЩ. 
Това прогнозира вчера Международната агенция за енергията (МАЕ), цитирана от Си Ен Би Си. 
Миналата седмица цените на петрола достигнаха най-високите си нива от седем години, тъй като търсенето бе по-силно 
от предлагането. Инерцията на пазара е толкова силна, че някои анализатори прогнозира завръщане на цени от 100 долара 
на барел. 
„Световният петролен пазар остава стегнат по всички показатели, но на хоризонта може да се задава прекъсване на 
ценовото рали“, се казва месечния доклад на МАЕ. 
„Противно на надеждите, изразени в Глазгоу на COP26, това не се дължи на спад на търсенето, а по-скоро на повишение 
на увеличение на доставките“, казват от агенцията. 
Търсенето на петрола нараства на фона на силното потребление на бензин и увеличението на международните пътувания, 
тъй като все повече страни отварят отново границите си, каза влиятелната енергийна агенция. 
По-високите цени на петрола, по-слабата индустриална активност и тревожният ръст на заразените с Covid-19 в Европа 
обаче вероятно ще възпрепятстват ново покачване на цените, добави групата. 
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МАЕ запази прогнозата си за нарастване на търсенето на петрол до голяма степен непроменена спрямо миналия месец - 
5,5 милиона барела на ден за 2021 г. и 3,4 милиона барела на ден за 2022 г. 
„До края на годината очакваме продължителен силен растеж на търсенето, но най-накрая има такъв и при предлагането“, 
коментира Торил Босони, ръководител на отдела за петролни пазари в МАЕ. 
От МАЕ очакват ръст на глобалното производство на петрол с 1,5 млн. барела на ден през последните три месеца на 
годината, като само САЩ ще допринесат за 400 хил. барела от дневния растеж. 
Саудитска Арабия и Русия ще подкрепят производството с по 330 хил. барела на ден като част от целите на ОПЕК+. До 
декември двете страни ще достигнат добив от над 10 млн. барела на ден за първи път от април миналата година. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ „Денят започва" 

- След резултатите от изборите - ще има ли коалиционно правителство? 
- Съдът отказа да впише Борислав Михайлов като президент на БФС. Какво следва оттук нататък? 
- За какво ще отидат парите от актуализирания бюджет на столицата? 
- Да отпадне или да остане мигащият зелен светофар? 
- Готови ли са училищата да платят ковид тестовете на големите ученици, за да се върнат в час? 

БТВ, „Тази сутрин" 
- На каква партийна подкрепа ще разчитат кандидатите за президент Румен Радев и Атанас Герджиков. Гости: Проф. 

Александър Маринов и доц. Антоний 
- Лидерът на БСП с оставка - ще се оттегли ли Корнелия Нинова от преговорите за правителство? Гост: Атанас 

Зафиров 
- Какви са новите схеми на ало измамниците? 
- Безпрецедентна ситуация. Как заради карантина беше отложен ареста на подсъдим от Велинград 
- Как Иван Иванов от „Гласът на България" успя да спечели вокалния двубой 

НТВ, „Здравей, България" 
- Преди балотажа. На чия подкрепа ще разчита Анастас Герджиков за втория тур на президентските избори 
- За оставката на лидера на БСП и условията за подкрепа в преговорите за кабинет. Гост: Кристиан Вигенин 
- Десетки нови сигнали и съмнения за насилие в дома за възрастни хора във Варна. Какви мерки ще предприемат 

социалните власти 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 ноември 
София.  

- От 9.15 ч. в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи националния флаг на проф. Христо 
Пимпирев, който ще ръководи 30-ата Българска антарктическа експедиция. 

- От 10.00 ч. в сградата на Министерски съвет ще се проведе заседание на служебното правителство. 
- От 11.30 ч. в УМБАЛ „Света Анна" д-р Йоси Барац, старши медицински консултант в Израелската агенция за 

международно сътрудничество за развитие, ще бъде запознат от директора и ръководството на болницата с 
възможностите на отделението за спешна помощ. 

- От 12.00 часа ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията. 
*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа в Общината ще се проведе обществено обсъждане за разработване на план за действие за опазване 
на популациите на Египетски лешояд. 

- От 18.00 часа в Младежкия дом ще бъде представена постановката „Снежната кралица". 
*** 
Бургас. 

- От 17.30 часа в Държавния куклен театър ще се играе представлението „На двора". 
*** 
Видин. 

- От 11.00 часа кметът д-р Цветан Ценков и заместник-кметът Борислава Борисова ще посетят разкопките на Антична 
Бонония. 

*** 
Добрич. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще бъде представен спектакълът „За снахите и свекървите". 
- От 19.00 часа в Младежкия център ще бъде представена постановката „Търновската царица". 

*** 
Пловдив. 

- От 17.00 до 19.30 часа в галерия „Капана" с вернисаж ще бъде открита изложбата „Само пловдивчани". 
*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Вишнева градина". 
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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

