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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Investor.bg 
 
√ Васил Велев: Реформите, еврозоната, Шенген и ОИСР са топ приоритетите за България 
Трябва да се предвидят средства за предфинансиране на Плана за възстановяване и устойчивост, за да стартират 
проектите, настоява председателят на АИКБ 
Топ приоритети пред новото управление на България 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 в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Васил Велев, председател на управителния съвет 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Той препоръча да има политики и „подходящи хора“, които да ги провеждат. 
„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“, коментира Васил Велев.  
Представителят на работодателската организация препоръча „по-късен бюджет за 2022 г., съобразен с приоритетите на 
едно отговорно управление“, отколкото популистки бюджет, правен по време на преговори и парламентарно наддаване. 
Велев смята, че изборите са показали 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", е мнението 
на председателя на АИКБ. 
Той коментира и популярното в последно време говорене за „овладяване на цените“, и то от правителството. 
"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", смята Велев. 
Той отбеляза, че компенсация може да се търси с компенсиране на производителите. 
„В момента е предвидена субсидия от 110 лева на употребен мегаватчас. Тези пари ще бъдат получени от всички 
потребители на свободния пазар“, посочи Велев, но подчерта, че цената на електроенергията няма да падне през 
декември, като се очаква да се запази висока и през първото тримесечие на новата година. 
Той е категоричен, че компенсациите за бизнеса трябва да бъдат продължени и съобразени с борсовата цена. 
„Необходимо е незабавно компенсиране на топлофикациите, както и ново ценово решение на КЕВР от 1 януари", съветва 
председателят на АИКБ. 
Васил Велев напомни, че от 1 януари КЕВР ще трябва да компенсира разликите между прогнозната и реалната цена на 
топлофикациите, на която купуват природния газ. Те от своя страна не могат да увеличат продажната цена на услугите си 
– топла вода и парно. 
„Така от 1 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", препоръча той. 
Велев прогнозира, че в средносрочен и дългосрочен план дисбалансите в енергетиката ще 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“, смята той. 
Велев се надява, че при правенето на Бюджет 2022 трябва да се има предвид, че кризата не е приключила за някои сектори 
и трябва да се предвидят средства за подкрепа – както за заетостта, така и за дейността им. 
Велев смята, че трябва да се предвидят средства за предфинансиране на Националния план за възстановяване и 
устойчивост, защото е ясно, че няма да получим аванс, за да стартират успешно проектите.   
Целия разговор вижте във видео Bloomberg TV Bulgaria. 
 
Novini.bg 
 
√ АИКБ: МСП имат нужда от благоприятна бизнес среда и лесен достъп до финансиране  
Малките и средните предприятия (МСП) в ЕС имат нужда от благоприятна бизнес среда и лесен достъп до финансиране. 
Те са им необходими не само, за да се възстановят от икономическата криза, но и за да могат да бъдат двигател за 
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развитието на европейската икономика, като създават работни места и просперитет  на гражданите. Бюрокрацията и 
сложното законодателство както на национално, така и на европейско ниво все още са сред водещите фактори, задържащи 
развитието на МСП в много държави членки на ЕС. Това заяви в изказването си главният секретар на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) д-р Милена Ангелова от името на работодателите в Европейския икономически 
и социален комитет по време на Асамблеята на МСП, организирана от ЕК и словенското председателство в Порторож, 
Словения, съобщиха от АИКБ. 
В нея участие взеха комисарят по растеж Тиери Бретон, членовете на мрежата на Посланиците на МСП от ЕС-27, членове 
на Европейския парламент и над 500 представители на МСП от цяла Европа. 
Участниците в Асамблеята бяха категорични, че голяма част от малките и средни предприятия в ЕС в момента са в 
затруднение, като се опитват да преодолеят трудности като прекъсвания на веригата за доставки, значителен недостиг на 
работна ръка и неподходяща квалификация, спад в търсенето и приходите от клиенти, нарастваща инфлация, тласкана от 
безпрецедентното покачване на цените на електроенергията и природния газ. 
Дискусиите, които бяха проведени, показаха, че в момента при малките и средни компании има повишено търсене на 
пряка финансова подкрепа и в по-малка степен на финансови инструменти, осигуряващи лесен и бърз достъп до банкови 
кредити и други източници на финансиране. 
„Средствата на ЕС са от ключово значение за увеличаване на потенциала на МСП и е важно в постоянен диалог с бизнес 
организациите и заинтересованите страни да се планират мерки, за да се подобри достъпът до тях. Твърдо подкрепям 
идеята МСП да кандидатстват с формуляр от една страница за фондове на ЕС и се надявам, че тя ще бъде осъществена 
своевременно. Заедно с това предлагам да се обмисли създаването и развитието на мрежа от финансови омбудсмани в 
държавите членки, която да помогне на МСП успешно да кандидатстват и да получават финансиране“, заяви д-р Ангелова. 
Мрежата от финансови омбудсмани не само ще подобри достъпа на компаниите до средства, но ще даде възможност на 
Европейската комисия да събира и анализира качествени данни, за да научи как банките посредници използват финансови 
инструменти, за да достигнат до компаниите, които най-много се нуждаят от средства и какви са причините, ако не им 
бъде отпуснато кредитиране. 
Според главния секретар на АИКБ икономическото възстановяване зависи до голяма степен от това колко успешно МСП 
ще се адаптират и работят в новата постпандемична реалност, как ще възприемат дигитализация и ще се адаптират към 
предизвикателствата, наложени от Зелената сделка. По думите ѝ много от предприятията нямат познания и разбиране за 
специфичните климатични и екологични политики, включително по отношение на изискванията на всички нови финансови 
инструменти. 
Д-р Ангелова отправи предложение следващият преглед на представянето на МСП да се съсредоточи изрично върху 
основните пропуски в готовността им да отговорят на предизвикателствата, наложени от прехода към климатична 
неутралност, и как по-добре да се изработят и предоставят мерки за подкрепа. 
По думите на д-р Милена Ангелова трябва да бъде обърнато и специално внимание на проблемите с недостига на работна 
ръка, които допълнително се влошават от демографското застаряване на населението в ЕС и изискванията за умения, 
произтичащи от дигитализацията и декарбонизацията на икономиките. Според нея наемането, мотивирането и 
задържането на ценни човешки ресурси е от решаващо значение за МСП и предприятията имат нужда от допълнителна 
подкрепа и разяснения по механизмите на работа на ЕСФ+  и Еразъм+, които могат да им бъдат в помощ. 
 
Новини 24/7 
 
√ АИКБ: За малките и средни фирми трябва благоприятна бизнес среда и лесно финансиране не само заради 
коронакризата 
Бюрокрация и комплексно законодателство още са измежду водещите спънки за развиването им в доста държави-
членки, според Милена Ангелова 
Малките и средните предприятия в Европейски съюз имат потребност от благоприятна бизнес среда и елементарен досег 
до финансиране. Те са им нужни освен , с цел да се възстановят от икономическата рецесия , само че и с цел да могат да 
бъдат мотор за развиването на европейската стопанска система , като основават работни места и разцвет на гражданите. 
Бюрокрацията и сложното законодателство както на национално, по този начин и на европейско равнище към момента са 
измежду водещите фактори, задържащи развиването на МСП в доста страни членки на Европейски съюз . Това съобщи в 
изявлението си главният секретар на АИКБ доктор Милена Ангелова от името на работодателите в Европейския стопански 
и обществен комитет по време на Асамблеята на МСП, организирана от Европейска комисия и словенското 
председателство в Порторож, Словения. В нея присъединяване взеха комисарят по напредък Тиери Бретон, членовете на 
мрежата на Посланиците на МСП от ЕС-27, членове на Европейския парламент и над 500 пълномощници на МСП от цяла 
Европа. 
Участниците в Асамблеята бяха категорични, че огромна част от малките и средни предприятия в Европейски съюз сега са 
в усложнение , като се пробват да преодолеят трудности като прекъсвания на веригата за доставки, забележителен 
дефицит на работна ръка и неподходяща подготовка , спад в търсенето и приходите от абонати , нарастваща инфлация, 
тласкана от безпрецедентното повишаване на стойностите на електроенергията и природния газ.  
Дискусиите, които бяха извършени , показаха, че сега при малките и средни фирми има повишено издирване на пряка 
финансова поддръжка и в по-малка степен на финансови принадлежности , осигуряващи елементарен и бърз досег до 
банкови кредити и други източници на финансиране. „ Средствата на Европейски съюз са от ключово значение за 
увеличение на потенциала на МСП и е от значение в непрекъснат разговор с бизнес организациите и заинтригуваните 
страни да се възнамеряват ограничения , с цел да се подобри достъпът до тях. Твърдо поддържам концепцията МСП да 
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кандидатстват с формуляр от една страница за фондове на Европейски съюз и се надявам, че тя ще бъде осъществена 
навреме . Заедно с това оферирам да се обмисли създаването и развиването на мрежа от финансови омбудсмани в 
страните членки, която да помогне на МСП сполучливо да кандидатстват и да получават финансиране “, съобщи доктор 
Ангелова. 
Мрежата от финансови омбудсмани освен ще подобри достъпа на фирмите до средства, само че ще даде опция на 
Европейската комисия да събира и анализира качествени данни, с цел да научи по какъв начин банките посредници 
употребяват финансови принадлежности , с цел да достигнат до фирмите , които най-вече се нуждаят от средства и какви 
са аргументите , в случай че не им бъде отпуснато кредитиране. 
Според главния секретар на АИКБ икономическото възобновяване зависи значително от това какъв брой сполучливо МСП 
ще се адаптират и работят в новата постпандемична действителност , по какъв начин ще възприемат цифровизация и ще 
се адаптират към предизвикателствата, наложени от Зелената договорка . По думите ѝ доста от предприятията нямат 
знания и схващане за характерните климатични и екологични политики, в това число във връзка с изискванията на всички 
нови финансови принадлежности . Д-р Ангелова отправи предложение следващият обзор на представянето на МСП да се 
съсредоточи категорично върху главните пропуски в готовността им да отговорят на предизвикателствата, наложени от 
прехода към климатична индиферентност , и по какъв начин по-добре да се изработят и дават ограничения за поддръжка. 
По думите на доктор Милена Ангелова би трябвало да бъде обърнато и особено внимание на казусите с дефицита на 
работна ръка, които в допълнение се утежняват от демографското застаряване на популацията в Европейски съюз и 
изискванията за умения, произтичащи от дигитализацията и декарбонизацията на стопанските системи . Според нея 
наемането, мотивирането и задържането на ценни човешки запаси е от решаващо значение за МСП и предприятията имат 
потребност от спомагателна поддръжка и уточнения по механизмите на работа на ЕСФ+ и Еразъм+, които могат да им 
бъдат в помощ. 
 
3e-news.net 
 
√ АИКБ: За малките и средни фирми трябва благоприятна бизнес среда и лесно финансиране не само заради 
коронакризата 
Бюрокрация и сложно законодателство още са сред водещите пречки за развитието им в много държави-членки, 
отбеляза Милена Ангелова 
Малките и средните предприятия в ЕС имат нужда от благоприятна бизнес среда и лесен достъп до финансиране. Те са им 
необходими не само, за да се възстановят от икономическата криза, но и за да могат да бъдат двигател за развитието на 
европейската икономика, като създават работни места и просперитет на гражданите. Бюрокрацията и сложното 
законодателство както на национално, така и на европейско ниво все още са сред водещите фактори, задържащи 
развитието на МСП в много държави членки на ЕС. Това заяви в изказването си главният секретар на АИКБ д-р Милена 
Ангелова от името на работодателите в Европейския икономически и социален комитет по време на Асамблеята на МСП, 
организирана от ЕК и словенското председателство в Порторож, Словения. В нея участие взеха комисарят по растеж Тиери 
Бретон, членовете на мрежата на Посланиците на МСП от ЕС-27, членове на Европейския парламент и над 500 
представители на МСП от цяла Европа. 
Участниците в Асамблеята бяха категорични, че голяма част от малките и средни предприятия в ЕС в момента са в 
затруднение, като се опитват да преодолеят трудности като прекъсвания на веригата за доставки, значителен недостиг на 
работна ръка и неподходяща квалификация, спад в търсенето и приходите от клиенти, нарастваща инфлация, тласкана от 
безпрецедентното покачване на цените на електроенергията и природния газ. 
Дискусиите, които бяха проведени, показаха, че в момента при малките и средни компании има повишено търсене на 
пряка финансова подкрепа и в по-малка степен на финансови инструменти, осигуряващи лесен и бърз достъп до банкови 
кредити и други източници на финансиране. „Средствата на ЕС са от ключово значение за увеличаване на потенциала на 
МСП и е важно в постоянен диалог с бизнес организациите и заинтересованите страни да се планират мерки, за да се 
подобри достъпът до тях. Твърдо подкрепям идеята МСП да кандидатстват с формуляр от една страница за фондове на ЕС 
и се надявам, че тя ще бъде осъществена своевременно. Заедно с това предлагам да се обмисли създаването и развитието 
на мрежа от финансови омбудсмани в държавите членки, която да помогне на МСП успешно да кандидатстват и да 
получават финансиране“, заяви д-р Ангелова. 
Мрежата от финансови омбудсмани не само ще подобри достъпа на компаниите до средства, но ще даде възможност на 
Европейската комисия да събира и анализира качествени данни, за да научи как банките посредници използват финансови 
инструменти, за да достигнат до компаниите, които най-много се нуждаят от средства и какви са причините, ако не им 
бъде отпуснато кредитиране. 
Според главния секретар на АИКБ икономическото възстановяване зависи до голяма степен от това колко успешно МСП 
ще се адаптират и работят в новата постпандемична реалност, как ще възприемат дигитализация и ще се адаптират към 
предизвикателствата, наложени от Зелената сделка. По думите ѝ много от предприятията нямат познания и разбиране за 
специфичните климатични и екологични политики, включително по отношение на изискванията на всички нови финансови 
инструменти. Д-р Ангелова отправи предложение следващият преглед на представянето на МСП да се съсредоточи 
изрично върху основните пропуски в готовността им да отговорят на предизвикателствата, наложени от прехода към 
климатична неутралност, и как по-добре да се изработят и предоставят мерки за подкрепа. 
По думите на д-р Милена Ангелова трябва да бъде обърнато и специално внимание на проблемите с недостига на работна 
ръка, които допълнително се влошават от демографското застаряване на населението в ЕС и изискванията за умения, 
произтичащи от дигитализацията и декарбонизацията на икономиките. Според нея наемането, мотивирането и 
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задържането на ценни човешки ресурси е от решаващо значение за МСП и предприятията имат нужда от допълнителна 
подкрепа и разяснения по механизмите на работа на ЕСФ+ и Еразъм+, които могат да им бъдат в помощ. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Eдинственият пряк диспут Радев - Герджиков e тази вечер 
Тази вечер ще се състои единственият пряк диспут между кандидатите за президент Румен Радев и Анастас Герджиков. 
Двамата ще дебатират по важни за обществото теми за първи път преди балотажа на президентските избори в неделя. 
Вчера ЦИК изтегли жребия за реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България 
по БНТ и БНР. 
Първи по ред ще бъде двойката Анастас Герджиков - Невяна Митева, а след тях - двойката Румен Радев - Илияна Йотова. 
Показана беше и бюлетината за втория тур на изборите в неделя, като номерата на кандидатите ще бъдат същите като на 
14 ноември. 
 
√ Четирима министри са в Русе на форум за транспортната свързаност  
Национален форум, посветен на транспортната свързаност, ще се проведе днес в Русе. В него ще участват министрите на 
икономиката Даниела Везиева, на регионалното развитие Виолета Комитова, на финансите Валери Белчев и на транспорта 
Христо Алексиев. 
Фокусът на събитието ще бъде поставен върху подобряването на транспортната и логистична свързаност в Северна 
България. Инициативата е под патронажа на областния управител Борислав Българинов, а водещо място ще бъде отредено 
на участниците от бизнеса. 
По време на конференцията ще бъдат набелязани конкретни дългосрочни цели за намаляване на регионалния дисбаланс 
в икономическото развитие на страната. 
Това е причината в срещата да се включат министрите на икономиката Даниела Везиева, на регионалното развитие 
Виолета Комитова, на финансите Валери Белчев и на транспорта Христо Алексиев. 
Форумът ще започне в 11.30 ч в зала "Европа" на Доходното здание и ще протече при стриктно спазване на всички 
противоепидемични мерки. 
 
√ Двуцифрен ръст на доходите и на разходите на българите през третото тримесечие 
Общите доходи на българските домакинства се увеличават през третото тримесечие на 2021 г. с 10,5% спрямо година по-
рано при още по-силно нарастване на разходите с 15,2%, показва проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият доход средно на лице от домакинство нараства през периода юли - септември 2021 година с 10,5% спрямо същото 
тримесечие на 2020 г., достигайки 1938 лева, като в същото време общите разходи се увеличават с цели 15,2% до 1808 
лева. 
Най-висок относителен дял през третото тримесечие на настоящата година имат доходите от работна заплата (58,2%), 
следвани от доходите от пенсии (28,7%) и тези от самостоятелна заетост (5,4%). Спрямо третото тримесечие на 2020 г. 
относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 3 процентни пункта, делът на доходите от пенсии намалява с 
1,1 пункта, а от самостоятелна заетост намаляват с 0,9 на сто. 
В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват до 1129 лева от 969 лева година по-рано (повишение с 
16,5%), доходите от пенсии се увеличават до 557 от 519 лева (повишение със 7,3%), тези от самостоятелна заетост 
намаляват до 105 от 114 лева (понижение със 7,8%), а доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 50 на 40 
лева (спад с 20,7%). 
 

Структура на общия доход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 и 2020 г. 
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В същото време общите разходи средно на лице от домакинство скачат през периода юли - септември 2021 г. с 15,2% 
спрямо същия период година по-рано, достигайки 1808 лева. 
Най-голям относителен дял през третото тримесечие отново заемат разходите за храна и безалкохолни напитки (29,8%), 
следвани от тези за жилище (17,4%), за данъци и социални осигуровки (12,9%) и за транспорт и съобщения (10,9%). 
Относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0,3 процентни пункта спрямо третото 
тримесечие на 2020 г., делът на разходите за жилище с 0,4 пункта, докато относителният дял на разходите за свободно 
време, култура, отдих и образование нарастват с 0,8 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване - с 0,3 процентни 
пункта. 
Според НСИ през третото тримесечие на годината се увеличават разходите за храна и безалкохолни напитки с 14,2% до 
539 лева, разходите за алкохолни напитки и цигари се повишават с 16,2% до 74 лева, за облекло и обувки - с 18,8% до 62 
лева, докато разходите за жилище (вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) - с 13,1% до 315 лева. 
С 19,9% нарастват и разходите за здравеопазване, достигайки 106 лева, докато разходите за транспорт и съобщения се 
повишават с 11,5% до 198 лева, за данъци и социални осигуровки се увеличават с 9% до 234 лева, а за свободно време, 
културен отдих и образования нарастват с цели 30,4$ до 121 лева. 
През третото тримесечие по-съществено се увелича потреблението на плодове, месо, местни произведения, картофи, 
прясно мляко и яйца, а намалява потреблението на хляб и и хлебно изделия и на кисело мляко. 
 

Структура на общия разход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 и 2020 г. 

 
 
√ Допълнителна смъртност от над 50% в България през септември 
Починалите в България през септември тази година са 50,2% повече от средното за този месец в предишен период (2016-
2019 г.), показват данни на Евростат, предаде Ройтерс. 
Според доклада на Европейската статистическа агенция, който сравнява допълнителните смъртни случаи с нивата им 
отпреди пандемията от Covid-19, показва, че България има най-голяма допълнителна смъртност в ЕС, следвана от Литва, 
Гърция и Румъния – и трите над 30%. 
Линк към интерактивна графика на Ройтерс с данните. 
Ройтерс отбелязва, че България – страната в ЕС с най-нисък процент на ваксинирани срещу Covid-19, е била най-силно 
засегната от увеличаването на случаите на коронавирус от края на лятото. И регистрира рекорди по брой починали с Covid-
19 през последните седмици. 
Според доклада, по данни от миналата седмица, в България са били направени 44 ваксинации срещу коронавируса на 100 
души население, което е най-малък относителен дял в Европа. 
Като цяло допълнителните смъртни случаи в ЕС през септември са били 12%, което е значително увеличение от юли, когато 
са били 5%. 
Като цяло регионът е имал пик на допълнително починали през ноември 2020 г. 
Сред страните с най-малка допълнителна смъртност през септември са Швеция и Белгия. Белгия имаше по-висока 
смъртност по-рано през пандемията. 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211116-2
https://graphics.reuters.com/HEALTH-CORONAVIRUS/klpykdblbpg/index.html
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Високата смъртност в България се потвърждава и от публикувани последни данни на Националния статистически институт 
за смъртността в нашата страна по седмици. 
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√ Стагнация на строителството в България през септември при нарастване в рамките на ЕС 
Продукцията в строителния сектор на ЕС нарасна през септември за пръв път от четири месеца насам, докато в рамките на 
България строителството отбеляза стагнация, но след повишение през два от предходните три месеца, показват данни на 
Евростат. 
Строителството в ЕС се повиши през септември с 1,2% спрямо август, когато се сви с 1,8%, а в рамките на еврозоната нарасна 
с 0,9% след понижение с 1,4% месец по-рано. Това представлява първо разширяване на строителната продукция от месец 
май насам. 
Най-силен спад ръст през септември отбеляза строителството в Словения (скок с цели 8,5%), следвана от Швеция (с 6,0%) 
и Унгария (с 4,1%). В същото време най-силно понижение на продукцията в строителството беше отчетено в Румъния (спад 
с 4,9%), Словакия (с 3,8%) и Полша (с 1,9%). 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС нарасна през септември с 1,8%, наваксвайки спада с 1,8% 
през август, докато в рамките на еврозоната строителството се повиши с 1,5%, но след спад с 2,6% месец по-рано. 
Най-силен спад на годишна база в строителството през септември беше отчетен в Румъния (понижение с 14,2%), Испания 
(със 7,2%) и Словакия (с 1,6%), докато най-силен растеж беше отчетен в Унгария (скок с 14,3%), Финландия (с 6,0%) и Полша 
(с 4,3%). 
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Според същото проучване на Евростат строителството в България през септември остана на нивото от август, когато се 
повиши с 0,4%, докато на годишна база продукцията в българското строителство нарасна през септември с 1,0% след 
повишение с 1,6% месец по-рано. 
 

Графика на продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната 

 
 
√ Рекордна средна цена на тока за днес в България от 253 евро за MWh, а в ЕС – около 215 евро  
 

 
 
Цената на електроенергията в България отново е една от най-високите в Европа, повишавайки се до рекордните близо 253 
евро за MWh. Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в четвъртък (18 ноември) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в Гърция 
(276,47 евро за MWh), следвана от Сърбия (266,67 евро), България (252,96 евро) и Румъния (252,96 евро). 
Най-ниски за днес са отново цените на тока в Полша (понижение с цели 17,1% до 102,76 евро за MWh), следвана от 
Германия (спад с 22,5% до 139,90 евро) и Чехия и Словакия (понижения с по 19,4% до 140,36 евро за мегаватчас). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 18 ноември) се повишава с 2% до 252,96 евро, или 494,74 лева за 
мегаватчас, показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Това представлява нова рекордна цена 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/f4cf745abada6109e445b6920c5f8839.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/f4cf745abada6109e445b6920c5f8839.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/f4cf745abada6109e445b6920c5f8839.jpg
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на тока в нашата страна, след като беше преодолян предишния днешен ценови пик от 485,22 лева и пика от 48,181 лева, 
достигнат през миналия месец (на 19 октомври). 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока пък  достигна в сряда (17 
ноември) 478,46 лева за MWh, като най-големите изтъргувани обеми на ток бяха при цени около и над 500 лева за 
мегаватчас. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 93,75 евро (183,36 лева) за мегаватчас, а от 
началото на ноември тя е 199,29 евро (389,77 лева), показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

 
 
√ Германия обсъжда нови Covid ограничения  
Германският парламент ще обсъди налагането на нови противоепидемични ограничения. Очаква се да бъде гласуван 
законопроект за достъп до обществен транспорт и до работното място само за ваксинирани, преболедували и тествани. 
Мерки срещу новото разрастване на пандемията има и в други страни.  
Испания започва прилагането на третата доза от ваксината срещу Ковид-19 за над 60-годишните, както и за здравните и 
социалните работници.  
В 47-милионната страна с бустерна доза вече са ваксинирани хората над 70-годишна възраст, онези с хронични 
заболявания, както и имунизираните с еднократния препарат Янсен. Възрастовата група от 60 до 69 години е над пет 
милиона души, от които почти 98% вече са ваксинирани, повечето - с Астра Зенека. Третата доза ваксина ще бъде Pfizer 
или Moderna. 
В Съединените щати засега правилата са подсилваща доза да се поставя само на рискови групи, но нарастващ брой от щати 
инструктират здравните органи да не отказват молба на пациент над 18 години за допълнително ваксиниране.  
Купилите Covid сертификати, вместо да се ваксинират, могат да станат източник за развитие на нови щамове, те 
застрашават живота на останалите, предупреди директорът на руския център „Гамалея“, създател на ваксината "Спутник 
Ви". Друг руски експерт предупреди, че рискът от тромбоза е сред най-опасните последици от ковид до три месеца след 
оздравяване, засяга и млади и леко преболедували. 
 
√ Русия планира увеличение на войските си на Кримския полуостров  
В началото на декември Русия ще увеличи войските си на полуостров Крим. Това предаде Интерфакс, като цитира 
министерството на отбраната след разширено заседание на Военния съвет на въздушно-десантните войски.. 
В Крим ще бъде създаден новдесантно-щурмови полк на Въздушно-десантните войски. Още през март министърът на 
отбраната Сергей Шойгу съобщи, че в края на годината се планира базираната в град Камиши във Волгоградска област 
десантно-щурмова бригада да бъде преобразувана в полк и преместена в градТеодосия на полуостров Крим.  
През последните години Русия значителноувеличи военната си мощ в района. През 2018 в Джанкой в северната част на 
полуострова, на около 30 км от границата с Украйна, застъпи в бойно дежурство четвъртият дивизион зенитно-ракетни 
комплекси С-400 "Триумф". Преди това три дивизиона бяха разположени в Теодосия на изток, в Севастопол на юг и в 
Евпатория на запад. Бреговете на Крим се охраняват от руския Черноморски флот, морската авиация и авиацията на 
противовъздушната отбрана.  
Междувременно, президентът на Украйна Володимир Зеленски обсъди с председателя на Европейската комисия Урсула 
фон дер Лайен възможността Евросъюзът да подпомогне контрола по украинско-беларуската граница. Зеленски се 
опасява, че мигрантският натиск от от Беларус към Полша може да се пренасочи през страната му. Зеленски е предложил 
и мерки за гарантиране на доставките на природен газ. 
 
БНТ 
 
√ Президентът връчи националния флаг на изследователите от Антарктида 
Президентът връчи националния флаг на изследователите от юбилейната 30-а българска антарктическа експедиция. В края 
на тази седмица 15 полярни изследователи ще заминат за ледения континент. 
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Първата им задача е изграждането на модерна научна лаборатория. Ще се работи и по седем научни проекта, два от тях в 
областта на медицината. 
Очаква се учените да се завърнат в края на март. 
"Имаме проекти в областта на геофизиката, да се изследва движението на земната кора, силно сеизмична зона е, 
има действащ вулкан до базата, има геоложки проект, да изследва орудяванията, защото областта, където е 
българската база, е много богата на полезни изкопаеми, там има мед, злато, сребро, редки метали", заяви Христо 
Пимпирев. 
"За 30-и пореден път наши полярници се отправиха към белия континент, към онази малка България, която те изграждат с 
много любов, с възрожденски устрем, с любознателност. Благодарение на усилията и далновидността на нашите 
изследователи България се нареди сред полярните държави", допълни президентът Румен Радев. 
 
√ България открива почетно консулство в Словения 
България открива почетно консулство в Словения със седалище в град Целйе, реши Министерският съвет. За почетен 
консул е назначен словенският гражданин Юре Пучко. 
Юре Пучко се ползва с голям обществен авторитет и е известен със своята ангажираност за насърчаване на бизнес контакти 
между двете държави, с опита си в подкрепа на иновативни компании и с инвестициите си в двете страни. 
Отличните двустранни отношения, нарастващите темпове на развитие и перспективите за по-нататъшно активизиране на 
връзките с Република Словения засилват необходимостта от по-пълноценно използване на института на почетните 
консулства, информират от правителствената пресслубжа. 
Принципната необходимост от наличие на български почетен консул в страната е обусловена и от нарастване на 
стокообмена, съществуващия инвестиционен потенциал, както и от необходимостта от задълбочаване на търговско-
икономическите връзки между словенски и български компании. 
През последните години в Словения се оформи немалка българска общност. Поради географската близост, консулски 
услуги в Словения ползват и български граждани, живеещи в съседните страни. 
 
√ Спряха сертифицирането на "Северен поток 2"  
Скок в цените на природния газ в Европа, след решението на германския енергиен регулатор да спре сертифицирането 
на компанията "Nord Stream 2" като независим оператор на газопровода "Северен поток- 2". 
Природният газ е поскъпнал с около 10 % в първите часове след решението. 
Според германския енергиен регулатор, компанията не отговаря на изискванията в законодателството, за да има лиценз. 
Базираният в Швейцария консорциум трябва да създаде дъщерна компания в Германия, за да получи разрешение за 
работа. 
Очаква се това да доведе до чувствително забавяне на проекта, чийто строеж завърши през септември. "Северен поток 2" 
трябва да пренася 55 млрд. куб. метра газ годишно - от Русия, през Балтийско море до Европа. 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не мисли, че решението на германския енергиен регулатор е 
политизирано. Според него, разрешаването на проблема е въпрос на време и двете страни трябва да проявят търпение. 
 
Банкеръ 
 
√ Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев пред "БАНКЕРЪ": 
Започваме пълна ревизия на транспортните концесии 
Министър Алексиев, още с встъпването си в длъжност обявихте, че ще следите за стриктното изпълнение на 
подписаните концесионни договори. Лично посетихте летище София, а преди дни разпоредихте обстойна проверка на 
планираните и реализирани инвестиции от „Соф Кънект“. Имате ли предварителни данни от тази проверка и какво 
показват те? 
- Разпоредил съм да се извършат проверки за изпълнението на задълженията на концесионерите по всички действащи 
договори за обекти от транспортната инфраструктура. Определени са нарочни комисии за контрол и мониторинг. Към 
момента фокусът е върху концесиите, които имат най-голямо обществено значение, като приоритетните обективни 
критерии бяха прогнозна стойност на концесията, обем на плащания на концесионни възнаграждения, скорошни 
изменения или заявени такива, както и наличие на непазарни условия и пропуски. Този подход доведе приоритетно до 
преглед първо на концесионните договори за летище София, летищата в Бургас и Варна, пристанище Бургас и жп гара 
Пловдив. 
От концесионера на летище София е изискана подробна информация и доказателствени документи за реализацията 
на планираните инвестиции в обекта от началната дата на концесията, която е 20 април 2021 г. до края на тази 
година. 
От последното ми посещение на летището не останах с впечатлението, че нещо съществено се прави за подобряване на 
нивото на обслужване на пътниците. Не е сериозно международен консорциум, спечелил концесията на столичното 
летище с най-добрата техническа оферта, до момента само да обяснява какво ще направи, а на практика почти нищо да не 
е направил за подобряване на обслужването на пътниците – нещо, което се вижда от всички граждани, преминали през 
столичното летище. Официалната информация от „Соф Кънект“ за жалост потвърди очевидното. Към момента са 
инвестирани едва 303 000 евро без ДДС, като почти една трета от тях са свързани с консултантски услуги. 
Оставащите суми са разпределени по множество малки направления, основно тоалетни, асансьори, ремонт на ескалатор 
и т.н. За мен, това е разочароващо. В  първата година от тази толкова важна за националното ни летище концесия са 
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планирани едва 4 млн. евро, което е 0.6 % от цялостната оферта. За една непълна година е разбираема необходимостта от 
време за сформиране на екип от страна на концесионера, преглед на критична инфраструктура и т.н. Реално инвестираната 
сума обаче е пренебрежимо малка. Прогнозната стойност на цялата концесия е над 3 млрд. евро, а до момента ние 
коментираме само ремонт на тоалетни. Недопустимо е! 
До момента концесионерът на летище София представи Генерален план за развитие на летището, към който имах 
забележки и го върнах за коригиране. Все още изясняваме техните идеи и предложения. Няма яснота, например, къде ще 
бъде новата писта, ако се наложи изграждането на такава, а това трябва да бъде заложено в Генералния план. 
Очевидно е, че има неизпълнение на договора, според Вас. Какви мерки предприехте? 
- Както и „БАНКЕРЪ“ вече анонсира, разпоредих проверка в периода 11-12 ноември, която целеше да установи 
направените инвестиции и да се запознае със стратегията за наваксване на инвестиционните намерения. Водим активен 
диалог по Генералния план, за да може в кратък срок да започне реалното изпълнение на дългосрочните 
инвестиции. Свикахме среща на най-високо ниво с основателя на фонд „Меридиам“, изпълнителния директор на 
летище Мюнхен и директора на „Соф Кънект“, за да разберем реалното участие на стратегическия летищен 
оператор за изпълнението на амбициозните цели на консорциума. Поискали сме описание на най-ключовия оперативен 
персонал на летището, за да сме сигурни, че то е обезпечено с нужните професионалисти и отговаря на първоначално 
обявените критерии в конкурсната процедура. 
Обявихте публично информацията си, че фирми на известния бизнесмен Кирил Домусчиев участват в концесията на 
летище София. Бихте ли пояснили какво значение има това кой участва в даден договор, ако той се изпълнява 
стриктно и държавата печели от него? 
- Всъщност, никога не съм изтъквал в негативен план участието в концесията на един или друг български бизнесмен или 
свързани с тях компании. Това не е от значение. А дали договорът се изпълнява. Недоумявам каква е причината за тази 
реакция. По-важното е честно и открито да се изпълняват заложените инвестиции, независимо какво участие има. 
За съжаление към момента не е видна добавената стойност и на стратегическия оператор, чийто принос е ключов за 
развитието на летището. Надявам се, че този въпрос ще бъде изчистен на предстоящата среща. 
„БАНКЕРЪ“ многократно публикува информации, че откакто пое летище София концесионерът не го стопанисва „с 
грижата на добър стопанин“, като бави изпълнението на предписания на ГД ГВА относно косенето на площи около 
летателното поле, почистването на отлаганията от самолетни гуми по полосата за излитане и кацане и пр. И 
досега не е направено нищо за ремонтирането на важни пътеки за рулиране, обслужващи Северния район на 
летището и противообледенителните площадки „Изток“, за някои от които има предписания на ГД ГВА отпреди 3-
4 години. Бившето държавно ръководство не направи нищо за ремонтирането им, но и „Соф  Кънект“ - за първите 16 
месеца от подписването на концесионния договор - също не предприе нищо!  
Как, при положение, че Пътека за рулиране L е затворена, ще се изпълнява предполетната противообледенителна 
обработка на самолетите в източната част на полосата? 
- За косенето и поддържането на площите около летателното поле и почистването на отлаганията от самолетни гуми има 
издадени писмени предписания от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, които вече са изпълнени. 
Съгласно представения от "Соф Кънект" първоначален Генерален план, ремонтът на пътека за рулиране "L" е включен в 
списъка с незабавни ремонти, които трябва да се извършат в периода 2021-2022 година. 
Как бихте могли да заставите концесионера – сам или чрез ГД ГВА, да се погрижи за подобряване на безопасността на 
полетите на аеропорта? 
- ГД ГВА осъществява надзор за изпълнението на изискванията по безопасност чрез планови и извънредни проверки, като 
част от програмата за надзор на всичките 41 летища (36 летателни площадки и 5 международни летища) в страната, както 
и на летище София. 
През тази година са извършени три извънредни проверки на летище София. Инспекторите са установили, че тревата около 
летателното поле е висока и закрива видимостта на вертикалната сигнализация – знаци и табели. Високата трева може да 
окаже отрицателно влияние на системата за инструментално кацане. Също така е установено наличие на значителни 
отлагания от гуми на пистата, които закриват хоризонталната маркировка и са предпоставка за влошаване на спирачния 
ефект. За констатираните несъответствия са издадени предписания от инспекторите. През декември 2021 г. ще се проведе 
плановият годишен одит на летище София. 
Вашият предшественик отчете като постижение срещите си със свои колеги в опит за разрешаването на огромния 
проблем с километричните опашки от тежкотоварни автомобили по граничните пунктове. Въпреки това виждаме, 
че опашките продължават да надхвърлят няколко километра. Как може да се реши кардинално този проблем?  
- Въпросът с периодичното образуване на километрични опашки по граничните ни пунктове многократно е поставян пред 
службите на Европейската комисия. Въпреки че държавите от региона декларират желанието си за справяне с проблема, 
продължаваме да наблюдаваме километрични колони. Причините за това са различни, като в много от случаите 
забавянето не е причинено от българските служби. Допълнително забавяне се генерира и от противоепидемичните мерки, 
предприети в различните страни, както и от обстойните проверки на товарните автомобили за наличие на мигранти. 
За решаването на този проблем е необходимо да се приложи комплексен подход, който да включва мерки, като 
осигуряване на 24-часово преминаване на леки и тежкотоварни автомобили през граничните пунктове, едновременно 
извършване на гранични проверки на повече от едно превозно средство, разделяне на потоците товарни автомобили на 
превозвачи от ЕС и от трети страни, увеличаване на броя на измервателните уреди за тегло и др. Тези предложения са 
обсъждани с румънските, турските и гръцките ни колеги. 
Българската държава поддържа постоянна комуникация с държавите, с най-проблемно преминаване през границите. 
Опитваме се в разговори да намерим и приложим работещи решения. Активна комуникация имаме и със службите на ЕК, 
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които предложиха да бъде сформирана експертна група между България и Румъния, с участието на представители на ЕК, 
която да анализира затрудненията при функционирането на Зелените ленти по българо-румънската граница и да 
предостави препоръки за преодоляването им. 
В процес на обсъждане е и предложението за установяване на „Зелени ленти“ между Централноевропейското 
споразумение за свободна търговия (CEFTA), шестте държави от Западните Балкани и държавите членки от ЕС. Българската 
страна подкрепя това и смятаме, че така ще се оптимизират услугите и ще се намали времето за престой при преминаване 
на границите. 
Проведох среща с директора на Постоянния секретар на Транспортната общност Матей Законшек.  Двамата се обединихме 
около виждането, че инициативата за развитие на „зелените ленти“ е от изключително значение за преодоляването на 
пречките при превоз на стоки и предоставяне на услуги, причинени от Ковид пандемията. 
Името на фонда „Меридиъм“ съвсем неотдавна беше свързано и с друг стратегически обект от транспортната 
инфраструктура на страната - „БМФ - Порт Бургас“. Как ще коментирате това? 
- След прегледа на основните концесионни договори, вниманието ми беше привлечено към този актив, тъй като това е 
единственият договор, по-който не са плащани концесионни възнаграждения от подписването му и чийто срок 
единствено е удължен до максимално допустимия по закон - 47 години. Допълнително установих липсата на стандартна 
клауза, предпазваща държавата при евентуално преобразуване на юридическото лице, собственик на концесията. Това 
доведе до активна кореспонденция с концесионера, който потвърди, че е във финален етап на процедура по 
продажбата на акционерния капитал на „БМФ - Порт Бургас“!  
Допълнително установихме, че „Меридиъм“ е един от заинтересованите купувачи в този процес. „БМФ - Порт Бургас“ 
потвърди, че преговаря с 30 потенциални инвеститори. Държавата се е докарала дотам, че концесионерът преговаря 
със стратегически инвеститори за неин актив, което означава, че приходите от този инвеститор ще отидат не в 
държавата, а при концесионера. Това е пълен абсурд! Затова изготвяме правна стратегия, с която да защитим интереса 
на държавата и да възстановим икономическия баланс, който в момента е изцяло в полза на концесионера. 
Искате да кажете, че концесионерът на „БМФ - Порт Бургас“ може да продаде капитала на дружеството без да пита 
министерството? 
- Точно така! И това не е само при този концесионен договор. Това е тъжният резултат от нашия предварителен анализ. 
Ефективно има риск държавата да загуби контрол върху управлението на актив от национално, стратегическо значение. 
Още по-шокиращо е, че този огромен правен  пропуск е допуснат в повечето останали активни концесионни договори 
на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
Трагедия! А ще има ли последствия и наказани? 
- В момента фокусът ми е насочен към правната защита на държавата, включително обмислям привличането на 
международни правни кантори за консултация и защита на държавния интерес. Ако се докаже, че държавата е ощетена 
необратимо, ще сезирам компетентните органи. 
Какви конкретни действия ще предприемете? 
- Започнали сме процес по предоговаряне на всички 15 засегнати концесионни договори, за да можем бързо и ефикасно 
да защитим държавния интерес, който в момента е компрометиран (в системата на МТИТС има общо 18 действащи 
концесионни договора – бел. авт.). Предлагаме въвеждане на изискването всяка потенциална продажба на компанията 
концесионер на трето лице да бъде съгласувана и да подлежи на одобрение от министерството. Няма да позволя контрола 
на стратегически активи да бъде прехвърлен без наше знание и участие – нещо, което наблюдаваме в момента. 
Допълнително започваме процедура по изменение на договора с „БМФ - Порт Бургас“ с цел да се въведат разумни 
концесионни плащания към държавата и да се възстанови икономическият баланс. 
Поканил съм на среща представителите на ръководството на „БМФ - Порт Бургас“, за да договорим измененията по най-
ефективния и целесъобразен начин, който отразява последните пазарни развития и динамики в сектора, както и реалният 
потенциал на пристанището. 
 
√ Нови членове попълват надзора на „БАЕЗ“  
Комисията за финансов надзор е одобрила Бойка Василева и Владимир Тодоров за членове на Надзорния съвет, а Николай 
Мишкалов за независим член на Надзорния съвет на „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД (БАЕЗ), съобщиха 
от регулатора. 
В края на миналата година в изпълнение изискванията на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането 
му, Министерството на икономиката проведе конкурс за избор на членове на Надзорния съвет на дружеството. В резултат 
са преизбрани досегашните членове Константин Азов – председател на надзора, и Смиеон Личев – заместник 
председател,  и Галина Николова – член. 
Момчил Ройнев и Любима Джизова-Стефанова са изпълнителни членове на съвета, които представляват дружеството само 
заедно пред трети лица. Ройнев е и председател на Управителния съвет, а Джизова-Стефанова е заместник-председател 
на съвета. Величка Симеонова третият член на Управителния съвет. 
Едноличния собственик на капитала е държавата, представлявана от министъра на икономиката. 
"Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД е единствената държавна застрахователна компания, специализирана 
в областта на кредитното и инвестиционно застраховане на експортни сделки. Създадена e с цел да насърчава и подкрепя 
българските компании износители, в стремежа им за навлизане на международни пазари, както и компаниите, търгуващи 
на вътрешния пазар. Застрахователният договор е ефективен инструмент за гарантиране на вземанията по търговски, 
кредитни и инвестиционни сделки и за достъп до допълнително оборотно финансиране. 
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√ Суперкомпютърът в "София тех парк" ще глътне 4 млн. лв. за година 
Правителството увеличи акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк” АД. С решението се дава 
съгласие държавата да увеличи акционерното си участие чрез парична вноска на обща стойност 3.812 
млн. лева. Средствата са предвидени за поддръжката на придобития през 2020 г. суперкомпютър. 
България, Чехия, Финландия, Италия, Люксембург, Португалия, Словения и Испания са осемте държави, в които ще бъдат 
разположени центровете за европейски суперкомпютри на световно равнищe.Инвестицията на държавите членки, заедно 
със средствата от ЕС, е в размер на 840 милиона евро. Проектът предвижда съвместно финансиране на проекта със 
средства от бюджета на ЕС, от страните членки и с частни инвестиции. Средствата от европейския бюджет ще бъдат 486 
млн. евро до края на 2026 г., като страните, които проявяват интерес, ще трябва да осигурят еквивалентна сума. 
Конкретно в България, суперкомпютърът е финансиран от бюджета и с европейски средства, като общата инвестиция 
възлиза на 11.5 милиона евро. 
Основната цел на суперкомпютъра в България е да подкрепи редица научноизследователски и иновационни дейности, да 
стимулира промишлеността, базирана на използването на технологии за симулиране, моделиране и оптимизация. 
Капацитетът на машината може да бъде използван в много приложни области за нуждите на голям брой публични и частни 
потребители, включително малки и средни предприятия на българско, регионално и европейско ниво. 
Системата ще бъде оптимизирана да работи в множество научни области, включително биоинформатика, фармация, 
молекулярна динамика и механика, квантова химия и биохимия, изкуствен интелект, персонализирана медицина, 
биоинженерство, прогнозиране на времето, борбата с климатичните промени и др. 
 
√ Обявиха началото на първия Форум, посветен на стартъпите в селските райони  
Първият Форум, посветен на стартъпите в селските райони - "Startup Village Forum", вече е факт, съобщи БТА. Неговото 
начало даде еврокомисар Мария Габриел.  
"Startup Village Forum" е водеща инициатива от дългосрочната визия на ЕС за селските райони, която е насочена към това 
да допринесе за насърчаване на научните изследвания и иновациите в селските общности. В момента селските райони 
заемат над 80% от територията на Европейския съюз, а в тях живее 30% от населението. 
Форумът ще бъде европейската платформа, на която стартиращи предприятия, инвеститори, университети, публични 
органи и бизнеса ще споделят своите знания и опит. "Целта е съвместни действия за създаване на иновационни екосистеми 
в селските райони", заяви българският еврокомисар.  
Анализи показват, че голяма част от високотехнологичните стартъпи избират да се развиват в селските райони.  
Разчитаме на подкрепата на кметовете и инвеститорите, а в тази инициатива особено важна роля имат науката и младите 
хора. Иновациите всъщност са шанс за селските райони в ЕС, които могат да доведат до конкретни решения за справяне с 
обезлюдяването, достъпа до услуги и развитието им. 
 
√ Милиардна банкова печалба срещу изострен кредитен риск 
Секторът впечатли с положителния си финансов резултат, но се очертават и предизвикателства 
Банковият сектор отчете към деветмесечието на годината впечатляваща печалба в размер на 1.1 млрд. лева. По този начин 
банките успяха да спечелят повече към края на септември, отколкото през цялата 2020-та, когато положителният финансов 
резултат възлизаше на около 700 млн. лева. 
Има няколко фактора за тази печалба. Сред тях са приходите от основна дейност, т.е. от лихви. Нетният лихвен доход за 
времето от януари до края на септември се покачва на годишна база с 3.2% (или 63 млн. лв.) до 2 млрд. лв., което се дължи 
в голяма степен на по-ускорения ръст при отпускането на нови кредити, особено за покупката на жилища. Още по-сериозен 
принос имат нетните приходи от такси и комисиони. През деветмесечието на 2021 г. те са с около 150 млн. лв. повече в 
сравнение със същия период на миналата година. 
Най-сериозния фактор за положителния резултат обаче си остава свиването на разходите. И по-точно на обстоятелството, 
че на годишна база банките са заделили значително по-малко провизии, с които да покрият потенциално проблемни 
кредити. Според данните на БНБ разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива 
стойност в печалбата или загубата, възлизат на 401 млн. лв. и размерът им е по-нисък с 227 млн. лв. или 36.2% в сравнение 
с този за деветте месеца на 2020 година.  
Впрочем тези тенденции е възможно да доведат до бъдещи предизвикателства. На тази мисъл навеждат няколко неща. 
На първо място прави впечатление, че свиването на разходите за обезценка на финансови активи изпреварва 
намаляването на необслужваните кредити. 
От друга страна БНБ отчита и изостряне на кредитния риск. "Продължителното запазване на текущите нива на 
кредитен растеж създават предпоставки за нарастване на задлъжнялостта и за натрупване на циклични рискове. 
Тези рискове могат да са под формата на увеличение на необслужваните кредити и на обезценките", предупреди 
неотдавна централната банка. 
Едно от обясненията е свързано с несигурността около развитието на пандемията от COVID-19, която остава значителна, 
независимо от започналото подобрение в икономическата среда. Но по съществено като че ли е изтичането на 
мораториума по заемите. Към 30 септември общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по реда за отсрочване 
е 8.890 млрд. лв., от които 6.921 млрд. лв. за предприятия и 1.969 млрд. лв. за домакинства. От това, разбира се, произтичат 
и съответните рискове. Макар че някои банки предварително провизираха по-големи загуби на базата на направени 
прогнози, скоро ще трябва да започне обслужването на всички заеми и от БНБ предупреждават, че при 
кредитополучателите с изтекъл мораториум необслужваните кредити са с по-висок дял.  
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"Предвид на това, че към настоящия момент частният кредитен мораториум е изтекъл за съществена част от 
попадналите в обхвата му кредити, качеството на кредитния портфейл може да се влоши при потенциално 
отслабване на икономическата активност. Засега не се отчита съществена промяна в обема на необслужваните 
кредити, но по-високият им дял за кредитите с изтекъл мораториум спрямо нивото на съотношението за целия 
кредитен портфейл, както и регистрираното през 2020 г. нарастване на кредитите във Фаза 2 по МСФО 9, са 
признаци за изостряне на кредитния риск в сравнение с периода преди началото на пандемията", констатира 
централната банка. 
Засилената кредитна активност, с която банките се опитват да компенсират влиянието на ниските лихвени нива върху 
приходите им, също се оказва повод за притеснение. Сегашните ниски лихви създават условия и за повишено търсене на 
кредити, в резултат на което кредитната дейност се разширява с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните 
заеми. На този фон цените на жилищата продължават да растат със сравнително високи темпове. Към 30 септември 
в брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено нарастване с 2.2 млрд. лв. до 73.7 млрд. лева. В този период 
конкретно ипотечните кредити са 13.513 млрд. лв., което е увеличение на годишна база с 16.2 процента. 
Именно с цел да се засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, 
предизвикан от потенциалното нарастване на необслужваните кредити и обезценките, през септември 2021 г. УС на БНБ 
увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% в сила от 1 
октомври 2022-ра. При обявяването на решението си централната банка посочи, че е взела под внимание и допълнителни 
индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, като задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, а също и общото 
състояние на икономиката. 
Точно ипотечният кредитен сегмент се очертава като най-съществен риск и за финансовите анализатори, и за БНБ. Особено 
при евентуално забавяне на икономиката, покачване на лихвените нива или спад на цените на имотите. Такива 
предупреждения вече идват и от Европейската централна банка. "Политиката на Европейската централна банка не 
може да пренебрегне скока в цените на имотите, който доведе до потенциално опасно надценяване.  В момента 
цените на жилищата са надценени спрямо основните показатели в еврозоната. Това прави цените на имотите 
уязвими за бъдещи корекции надолу. Паричната политика не може да си затваря очите за подобни развития. 
Макропруденциалните политики по принцип са първата линия на защита, но все още те не са напълно ефективни", 
заяви преди дни Изабел Шнабел, която е член на борда на ЕЦБ. 
 
√ ЕЦБ предупреди за уязвимост на имотния пазар 
Европейската централна банка предупреди за наличието на надценени активи на различни пазари, като имотния и 
финансовия, съобщава CNBC. Причината за тези тенденции е, че еврозоната продължава да се възстановява от Ковид 
кризата на фона на ултра-ниски лихвени проценти и масивни мерки за стимулиране на икономиката.  
В свой доклад ЕЦБ споменава уязвимости на имотните и финансовите пазари, като изтъква, че рисковете при небанковите 
институции и при увеличаващите се държавни и корпоративни дългове се натрупват. Конкретно за имотния пазар 
централната банка посочва, че в средносрочен план може да има корекции на цените на имотите, които се повишиха 
драстично и дори вече се забелязват надценки.  
Европейската централна банка предупреждава, че домакинствата с променлив лихвен процент по ипотечните си кредити, 
както и получателите на жилищни кредити с кратък матуритет и фиксиран лихвен процент са в риск, тъй като е възможно 
неочаквано покачване на лихвите, което може да повлияе неблагоприятно на способността им да обслужват задълженията 
си.  
Вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос изтъква и "удивителния подем" на пазарите на акции и рискови активи, "което ги 
прави по-податливи на корекции". 
"Има примери за утвърдени пазарни играчи, които проучват по-нови и по-екзотични инвестиции. Успоредно с това 
пазарите на жилища в еврозоната се разшириха бързо, с малко индикации, че стандартите за кредитиране се затягат в 
отговор", казва де Гиндос. 
Неговите очаквания са, че инфлацията в еврозоната ще бъде временно явление и покачването на цените ще започне да 
избледнява през следващите месеци. "Мисля, че може би ще достигнем връх по отношение на инфлацията през ноември 
и след това прогнозите са, че инфлацията ще започне да се забавя", уточнява Луис де Гиндос. 
Инфлацията в еврозоната достигна 3.4% през септември, което представлява 13-годишен връх. След това инфлацията 
достигна нов 13-годишен връх през октомври - до 4.1%, тъй като валутният блок се бори с нарастващите цени на енергията. 
 
√ Природният газ в Европа продължава да поскъпва рязко 
Цената на природния газ в Европа продължава да поскъпва рязко в сряда, след като забавянето на процеса по одобрение 
на "Северен поток 2" подсилва притесненията дали Старият континент ще има достатъчно газ тази зима. 
Във вторник германският енергиен регулатор спря процеса по сертифициране на газопровода "Северен поток 2", което 
охлади надеждите, че той ще осигури значителни доставки на газ през следващите месеци. 
Германски правителствени източници пък посочиха в сряда пред Ройтерс, че това решение може да отложи 
функционирането на "Северен поток 2" за март 2022 г. 
Всички това провокира рязко поскъпване на природния газ в Европа в края на вчерашната търговия с над 11%, като 
нарастването на цените продължава и по време на търговията в сряда. 
Цената на газа за следващия месец в нидерландския хъб TTF, която се счита за еталон за Европа, скочи в сряда с нови 8% 
над 100 евро за мегаватчас (MWh), достигайки най-високо ценово ниво от 18 октомври насам, предаде БНР.  

https://www.cnbc.com/2021/11/17/european-central-bank-warns-of-bubbles-in-property-and-financial-markets-.html?fbclid=IwAR0QE6xeWfqWrdQpqbCmLDvaagY2wpoOe9_HD7gR-qBWm_4QLwylDl5zBlM
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Поскъпват и газовите фючърси за началото на следващата година, тъй като участниците на пазара не очакват големи газови 
потоци през "Северен поток 2" до края на идващия зимен отоплителен сезон, когато търсенето вече може да е достигнало 
своя пик. 
Януарските газови фючърси на хъба TTF поскъпват в сряда със 7,8% към 101,60 долара за MWh. 
Междувременно европейските правителства продължават да се опитват да смекчат ценовия удар както за потребителите, 
така и за бизнеса, предприемайки спешни мерки като въвеждане на ценови тавани и на държавни субсидии. 
Един от най-големите енергийни търговци в света, Trafigura, пък предупреди във вторник, че Европа може да се сблъска с 
прекъсвания на електрозахранването тази зима поради ниски газови доставки. 
По-високите цени на енергията в Европа и по света вече се отразяват на темповете на инфлация, което от своя страна може 
да накара водещите централни банки да повишат лихвените проценти по-рано от очакваното. 
Данните, публикувани в сряда, показват, че инфлацията в ЕС е скочила през октомври до 13-годишен връх от 4,4%, а тази 
в еврозоната до 4,1%, което е повече от два пъти повече от два пъти над целевото ниво на ЕЦБ от 2 на сто. В същото време 
и британската инфлация нарасна през октомври до 10-годишен връх, като цените на газа, плащани от британските 
потребители, скочиха до небесата с 28 на сто. 
Високите цени на газа в Европа, която получава една трета от доставките от Русия, също така са подкрепени от спада на 
износа тази седмица от Норвегия, друг ключов енергиен доставчик за Великобритания и Европейския съюз, поради 
дейности по поддръжката на газовата й инфраструктура. 
Междувременно потоците на руски газ през газопровода "Ямал-Европа" към Германия бяха стабилни в сряда сутринта и 
над нивата през уикенда, показват данни на германския мрежов оператор Gascade. 
Газопроводът, който обаче минава през Беларус, е един от основните съществуващи маршрути за износ на руски газ към 
Европа. Мигрантската криза на полско-беларуската граница и предупреждението на Александър Лукашенко, че може да 
спре транзита на руска газ през Беларус също допринасят за новото поскъпване на синьото гориво. 
 
Клуб Z 
 
√ ЕК одобри помощ от 40 млн. лева за автобусни оператори у нас 
Сумите ще бъдат до 1,8 млн. лв на фирма  
Европейската комисия одобри българска схема в размер на 20,5 милиона евро (40 милиона лева) в подкрепа на 
автобусните оператори по градски и междуградски линии, засегнати от пандемията от коронавирус и наложените от 
властите у нас ограничителни мерки. 
Мярката е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. 
Подпомагането ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. За него могат да кандидатстват лицензирани 
автобусни превозвачи, отчели приходи от дейността по автобусен превоз на пътници на стойност над 15 000 евро (30 000 
лева) през 2019 г. Операторите също така трябва да са претърпели спад на оборота с най-малко 20 на сто през всяко 
тримесечие на 2021 г. в сравнение със същите периоди през 2019 г., както и спад на приходите през 2020 г. в сравнение с 
2019 г. 
Размерът на помощта за всеки бенефициент ще бъде до 8 процента от нетните му приходи от транспортни дейности, 
отчетени през 2019 г. 
Помощта няма да надвишава 1,8 милиона евро на предприятие. Тя ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември. 
 
√ Бюджетът на ЕС за догодина - €169,5 млрд. 
ЕП и страните членки преговаряха до късно през нощта  
Преговарящите от Европейския парламент и правителствата на страните членки на ЕС се споразумяха за бюджета за 2022 
г. Разговорите продължиха до късно през нощта. 
Бюджетът за идната година ще бъде 169,5 милиарда евро. Голяма част от сумата ще бъде използвана в подкрепа на 
фермерите и относително бедните региони в страните от ЕС. 
Нивото на бюджетните кредити за плащания е 170,6 млрд. евро 
Споразумението е временно и трябва да бъде подкрепено официално от Парламента и Съвета на ЕС. 
То е в съответствие с основните приоритети на България, които не бяха засегнати в рамките на преговорите., изтъкнаха 
наши ипломати. 
Евродепутатите се пребориха за 479,1 милиона евро повече от предложените от Европейската комисия пари за обявените 
от тях приоритетни сфери като здравеопазването, младежта, борбата с климатичните промени и малките и средни 
предприятия (МСП). Допълнителни средства получават програмите „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“, LIFE, „Единен пазар“ и 
други. 
3,8 милиона евро повече ще получи Европейската прокуратура, който защитава финансовите интереси на ЕС и неговите 
граждани. 
Нивото на финансиране за Кохезионната политика и за Общата селскостопанска политика (ОСП), както и финансирането 
на подкрепата за бежанците в Турция остават на нивото, предложено от Комисията. 
Една от спорните точки по време е било искането на ЕП за над 300 нови служители, съобщи ДПА, цитирана от БНА. Страните 
членки първоначално не смятали, че има нужда от този допълнителен персонал. Накрая обаче било удовлетворено 
искането на дерутатите. 
Спор породила и сумата, която да бъде на разположение на бюджета догодина. От ЕП настоявали за бюджет от 171,8 
милиарда евро. Страните членки искали 167,7 млрд. Накрая се стигнало до компромис – почти средното аритметично. 
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Къде ще бъдат насочени парите 
• €49,7 млрд. поети задължения в подкрепа на възстановяването, като се стимулират инвестициите в икономическото, 
социалното и териториалното сближаване; 
• €53,1 млрд. за ОСП и 971,9 млн. илиона евро за Европейския фонд за морско дело (ЕФМД), рибарство и аквакултури, за 
европейските земеделски стопани и рибари, както и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата 
промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи; 
• €12,2 млрд. за „Хоризонт Европа“ в подкрепа на научните изследвания на ЕС в области като здравеопазването, 
цифровите технологии, промишлеността, космическото пространство, климата, енергетиката и мобилността; 613,5 млн. за 
Програмата за единния пазар в подкрепа на конкурентоспособността и МСП, включително в туристическия сектор; 
• €839,7 млн. за програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ в подкрепа на Здравния съюз на ЕС и за осигуряване на 
всеобхватен отговор на здравните нужди на европейските граждани; 
• €1,2 млрд. в рамките на Фонда за справедлив преход (ФСП), за да се гарантира, че преходът към неутралност по 
отношение на климата работи за всички, и 755,5 млн. по програмата LIFE в подкрепа на действията в областта на околната 
среда и климата; 
• €2,8 млрд. за Механизма за свързване на Европа в модерна, високоефективна транспортна инфраструктура с цел 
улесняване на трансграничните връзки; 
• €3,4 млрд. за „Еразъм+“ за инвестиране в младите хора, както и 406 млн. за секторите на културата и творчеството чрез 
програмата „Творческа Европа“; 
• €1,1 млрд. за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 809,3 млн. за Фонда за интегрирано управление на границите с 
цел засилване на сътрудничеството в областта на управлението на външните граници, включително 25 млн. за защита на 
границата с Беларус, както и за политиката в областта на миграцията и убежището, което включва и допълнително 
финансиране за ангажиментите за разселване; 
• €227,1 млн. евро за фонд „Вътрешна сигурност“ и 945,7 млн. за Европейския фонд за отбрана (ЕФО) за подпомагане на 
европейската стратегическа автономност и сигурност; 
• €15,2 млрд. за подкрепа на съседните на ЕС страни и за международното развитие и сътрудничество. Споразумението 
включва целеви увеличения за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество 
(ИССРМС) – „Глобална Европа“ (190 млн.), с акцент върху Афганистан и Сирия, както и за програмата за хуманитарна помощ 
(211 млн.) за справяне с кризисни ситуации по целия свят. 
 
√ Макрон и Драги чертаят Европа след Меркел. Подписват двустранен договор 
Очевидната му цел е да промени баланса на силите в ЕС  
Френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Марио Драги ще подпишат на 25 ноември в Италия 
двустранен договор, който цели да промени баланса на силите в ЕС след оттеглянето от власт на германския канцлер 
Ангела Меркел, предадоха Ройтерс и АНСА, цитирани от БТА. 
Договорът ще създаде стабилна и официална рамка на двустранното сътрудничество между Франция и Италия. Той ще е 
подобен на Елисейския договор, който регулира отношенията между Франция и Германия, посочва АНСА. 
Повече подробности за споразумението засега не се съобщават. Ясно е само, че договорът ще бъде подписан в 
италианския дворец Куиринале, където е италианското президентство и ще се казва Договорът от Куиринале. 
Идеята за подобно двустранно споразумение възникна през 2018 г., когато в Италия бе премиер Паоло Джентилони. Но 
отношенията между Рим и Париж се влошиха, след като правителството на Джентилони беше наследено още същата 
година от популистки кабинет, включващ антииимгрантската и евроскептична партия Лига и антисистемното Движение 5 
звезди. 
Сега, когато на власт е правителството на Марио Драги, двустранните връзки напълно се възстановиха и Драги и Макрон 
искат все повече да действат в тандем, за да формират политиката на ЕС след години на остри спорове между двете страни. 
"Макрон иска по-силни връзки с Италия", казва неназован италиански представител и допълва, че Рим също иска 
партньорство с Париж, подобно на това между Париж и Берлин. 
Напрежението между Рим и Париж достигна пик в началото на 2019 г., когато Франция дори за кратко извика посланика 
си заради спор, касаещ имиграцията. После нещата се подобриха. 
Последната среща между Макрон и Драги беше в Париж миналата седмица по време на международната конференция за 
Либия - въпрос от стратегическа важност и за Италия, и за Франция. 
Макрон ще бъде в Рим на 25 и 26 ноември. Той ще има и среща с папа Франциск във Ватикана. 
 
√ ЕЦБ: Бавното ваксиниране може да нанесе щети по финансовата стабилност 
Растежът се забавя, а бъдещето на стимулите е неясно 
Европейската централна банка (ЕЦБ) предупреди днес, че бавният темп на ваксиниране срещу COVID-19 в някои части на 
света може да застраши финансовата стабилност, макар възстановяването на икономиката вече да е в пълен ход. 
Продължаващото икономическо възстановяване с устойчива бизнес активност в еврозоната "намали много от най-
лошите ни страхове за икономически белези и повишен риск от кредитно неизпълнение" след COVID-19, посочва 
институцията в полугодишния си доклад, публикуван днес. 
Рисковете, свързани с пандемията, обаче не са изцяло изчезнали, най-вече поради факта, че напредъкът на 
ваксинационния процес продължава да е бавен в редица региони по света, изтъква вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де 
Гиндос в преамбюла на документа, цитиран от АФП и БТА. 
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Вирусът продължава да се разпространява и има нов скок в броя на новозаразените в Европа. Днес в Германия бяха 
отчетени рекордните над 52 000 случая на COVID-19, а Франция вчера премина бариерата от 20 000 души. 
Предвид нарушеното функциониране на пазара на труда и на търсенето, "пандемията продължава да бъде един от 
основните рискове за бъдещия икономически растеж", предупреждават от ЕЦБ. 
Картината със заплахите за икономиката в документа се допълва от натиска върху световните вериги за доставки и 
повишените цени на енергията, които също са предизвикателство за инфлационните перспективи - стандарт, върху който 
ЕЦБ се опира при определяне на паричната си политика. 
Франкфуртската институция предупреди и за "рог на изобилието" на някои пазари, дължащ се на оценката на финансовите 
активи и недвижимите имоти. Тези сектори са изложени на риск от корекции, тъй като компаниите и държавните финанси 
отчитат по-високи равнища на задлъжнялост след пандемията. 
Подобни "балони" парадоксално са свързани с щедрата и евтина парична политика, която ЕЦБ води от години, за да 
подкрепя икономическата дейност. 
След края на конференцията на ООН за климата миналата седмица ЕЦБ призова към конкретни и адекватни действия по 
климатичните промени, които да ограничат рисковете за финансовата система. 
 
√ Блинкън на обиколка из Африка: Трябва да се борим с рецесията на демокрацията 
"Дори динамични демокрации, като Кения, са подложени на натиск, особено в период на избори", подчерта 
ръководителят на американската дипломация 
Американският държавен секретар Антъни Блинкън призова днес от Кения африканците да не губят бдителност, изправени 
пред нарастващите заплахи срещу демокрацията, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Кения е първият е етап от 
обиколката му в Африка. 
Преди да разговаря с кенийския президент Ухуру Кениата, Блинкън се срещна тази сутрин с лидерите на кенийското 
гражданско общество, от които настоятелно поиска да дадат идеи как да се попречи на "лошите играчи" да поставят на 
изпитание демократичните институции. 
През последното десетилетие станахме свидетели на това, което някои наричат "рецесия на демокрацията", каза той на 
срещата, в която участваха правозащитници, наблюдател на избори и синдикален лидер. 
"Дори динамични демокрации, като Кения, са подложени на натиск, особено в период на избори", подчерта 
ръководителят на американската дипломация. "Тук видяхме същите предизвикателства, каквито виждаме в много други 
части на света: дезинформация, политическо насилие, сплашване на избиратели, корумпиране на избиратели", добави 
Блинкън. 
Наблягайки на темите, които са постоянни за администрацията на президента Джо Байдън, Блинкън изтъкна по-специално 
заплахите за свободата на медиите и корупцията, които подкопават демокрацията. 
Държавният секретар призна, че тези заплахи не щадят и САЩ, където на 6 януари множество привърженици на 
тогавашния президент Доналд Тръмп нападнаха сградата на Капитолия във Вашингтон, в опит да отменят изборните 
резултати, довели Байдън в Белия дом. 
"САЩ не са имунизирани срещу това предизвикателство", каза Блинкън. "Видяхме до каква степен може да е крехка 
собствената ни демокрация". 
Кения е една от най-старите съюзнички на САЩ в Африка и привилегирован партньор на администрацията на Байдън. 
Президентът Кениата беше първият африкански лидер, поканен от Байдън в Белия дом. Изборите в Кения, където 
следващият вот за държавен глава е предвиден за 2022 г., редовна са белязани от смъртоносно насилие. 
Като част от африканската си обиколка Блинкън ще посети също Нигерия, най-голямата по население държава в Африка. 
Нигерийските власти са критикувани от Вашингтон за отношението им към човешките права. Най-пресният пример е 
октомври 2020 г. когато протестно движение бе потушено с полицейски репресии. 
Блинкън ще завърши обиколката си с визита в Сенегал, смятан за пример за демократична стабилност в Африка. 
 
√ "Роснефт" очаква 120 долара за барел петрол през 2022 г.  
Прогнозата е на вицепрезидента по търговията на руската компания 
Цените на петрола на световните пазари може да достигнат 120 долара за барел до края на втората половина на 2022 
година. Това прогнозира във вторник Отабек Каримов, вицепрезидент по търговия и логистика на Роснефт на 
международния форум на Московската борса, предаде Ройтерс, като се позова на ТАСС, пише БТА. 
Според Международната агенция за енергията обаче поскъпването на петрола, предизвикано от световното икономическо 
възстановяване, може да отслабне в резултат на нарастване на предлагането, най-вече от САЩ.  
МАЕ обяви това в новия си месечен доклад, в който залага на увеличение на търсенето от 5,5 милиона барела дневно и 
3,4 милиона барела дневно съответно за тази и идната година. 
Котировките на черното злато в момента се движат над 80 долара за барел, подкрепени от перспективата за ограничени 
запаси по целия свят. Възходящата тенденция все пак е ограничена от прогнозите за нарастващо глобално производство и 
опасенията от нови случаи на коронавирус в Европа. 
 
Мениджър 
 
√ Отпуснаха още 250 млн. лв. за запазване на заетостта по мярката 60/40 
Правителството одобри допълнителен трансфер от 250 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт. 
Средствата ще се използват по мярката 60/40 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и 
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служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори, съобщиха от правителствената 
информационна служба.  
Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 65 000 работници и служители ще запазят работните си места.  
Средствата ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния 
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други, както и съгласно направените 
промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.  
 
√ Кабинетът одобри второ плащане за 400 деца без места в детските градини 
Правителството одобри 361 785 лева за компенсации за общо 400 деца, които не са приети в държавни и общински детски 
градини поради липса на свободни места. Проблемът на практика съществува само в столицата, тъй като само едно от тези 
деца живее извън София.  
Това финансиране е второ за настоящата учебна година. За периода от 1 януари до 31 май кабинетът разпредели 548 656 
лева за общо 440 деца. 
Отпуснатите вчера средства са за периода от 1 юни до 14 септември. От тях 360 752 лева ще бъдат преведени на Столична 
община за 399 деца, а останалите 1033 лева са за едно дете от община Варна.  
Парите се предоставят на родителите за извършени разходи за отглеждане и обучение на децата им. Съгласно Закона за 
предучилищно и училищно образование право на компенсация имат родители на деца от 3-годишна възраст до 
постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина за съответната учебна година поради липса на места.  
 
√ Премиерът изненадващо уволни зам.-министърът на здравеопазването Димитър Петров 
Заместник-министърът на здравеопазването Димитър Петров е бил освободен от длъжност. Това става ясно от съобщение 
на правителствената информационна служба. 
Петров е уволнен със заповед на служебния премиер Стефан Янев. В съобщението обаче не се посочват мотивите за 
освобождаването му от поста. 
Решението е изненадващо, предвид факта, че една от последните публични изяви на д-р Петров беше във вторник. В ефира 
на bTV той изнесе актуална информация, че здравното министерство е поръчало три категории лекарства срещу COVID-19, 
като едното от тях вече се прилага у нас. Той уточни, че въпросните медикаменти не са за масова употреба, а за хора с 
придружаващи заболявания и вероятност за тежко протичане, и добави, че се прилагат между третия и петия ден от 
началото на заболяването. 
 
√ Заведенията настояват за държавна подкрепа, но със задна дата 
Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в България (СЗБ) излязоха с общо отворено 
писмо към евентуалното ново коалиционно правителство и все още действащия служебен кабинет, като настояват за 
осигуряване на държавна подкрепа със задна дата - от датата на въвеждането на "зеления сертификат".  
Целта на такава подкрепа е да се спасят поне тези представители на малкия и среден бизнес в страната, които все още с 
оцелели въпреки "безумните цени на тока, намалено в пъти потребление и 100% разходи" в условията на частичен 
локдаун.  
Според двете организации малкият и среден български бизнес е поставен на колене и фалитите са далеч повече от 
оставките на лидери, чиито партии не са постигнали очакваните резултати.  
БАЗ и СЕЗ отбелязват, че в сегашния си вид мярката 60/40 е напълно недостъпна – спад в оборота с 30 или 40% в сравнение 
с 2019 г. на практика означава фалит, особено при днешните високи цени на всичко. Двете организации посочва, че са 
спрени грантовете, а техният бизнес няма реален достъп до кредити от Българската банка за развитие, докато държавната 
подкрепа за техните служители е нула.  
Те настояват, че докато все още важи "зеленият сертификат" е изключително важно той да бъде въведен и за държавната 
и общинските администрации, където има огромна концентрация на хора. И да важи само, когато страната е в 
"тъмночервена зона", от която очевидно започваме да излизаме, съдейки по последните официални данни.  
"Темата за безплатните тестове някак излезе от публичното пространство, а не бива – те дават право на избор и помагат за 
свободното движение на здравите хора. Очакваме от вас ясна финансова политика по отношение на сектор туризъм, пакет 
от мерки за запазване заетостта в сектора, подпомагане и осигуряване на кредитни програми за възстановяване на 
бизнеса, план за справяне с инфлацията и високите цени на тока. Уважаеми госпожи и господа, от които зависи настоящето 
и бъдещето на България, не подхождаме с предубеждение и вярваме, че обещанията, които чухме по време на 
предизборната кампания, ще се превърнат в дела, с които да ни помогнете да оцелеем. Не ни разочаровайте, защото 
убиете ли нас, повличате цялата икономика!", посочват БАЗ и СЕЗ в отворено писмо към евентуалното ново коалиционно 
правителство и все още действащото служебно правителство.  
 
√ Министър Денков и Николай Витанов в класация на най-добрите учени в света 
73 учени от България попадат сред първите два процента най-добри учени в света. 13 души от тях са от от Софийския 
университет, като сред тях попадат образователният министър в служебното правителство акад. Николай Денков и акад. 
Николай В. Витанов, който беше член на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса миналата година. Това 
показват данните от класацията на Станфордския университет за 2021 година, съобщават от СУ "Св. Климент Охридски". За 
сравнение, през миналата година те са били едва 50.  
Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията на американския 
университет в съревнование с милиони свои колеги от цял свят. Класацията групира всички изследователи в 22 научни 
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области и 176 подобласти. Тя е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой 
цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и други.  
Изявените учени от Софийския университет тази година са 13.  

• проф. Иван Христов от Физическия факултет (242 място в Оптоелектроника и Фотоника), 

• акад. Николай В. Витанов от Физическия факултет (216 място в Обща физика), 

• проф. Валентин Попов от Физическия факултет (966 място в Приложна физика), 

• чл.-кор. Стойчо Язаджиев от Физическия факултет (1533 място във Физика на ядрото и елементарните частици), 

• проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет (1303 място в Органична химия), 

• акад. Николай Денков от Факултета по химия и фармация (727 място в Химическа физика), 

• акад. Петър Кралчевски от Факултета по химия и фармация (1956-2000 г.) (1148 място в Химическа физика), 

• проф. Иван Иванов от Факултета по химия и фармация (1936-2018 г.) (1713 място в Химическа физика), 

• проф. Георги Вайсилов от Факултета по химия и фармация (1902 място в Химическа физика), 

• чл.-кор. Красимир Данов от Факултета по химия и фармация (1915 място в Химическа физика), 

• чл.-кор. Димитър Цалев от Факултета по химия и фармация (1123 място в Аналитична химия), 

• проф. Ирина Караджова от Факултета по химия и фармация (2284 място в Аналитична химия), 

• доц. Мича Каравастева от Факултета по химия и фармация (366 място в Мини и металургия).  
 
√ Енергийните цени дадоха нов тласък на инфлацията в ЕС и Eврозоната 
Годишната инфлация в ЕС се ускори до 4,4% в ЕС през октомври спрямо 3,6% през септември, сочат данните на 
европейската статистическа служба Евростат. През октомври 2020 г. инфлацията в ЕС беше 0,3%. На месечна база е отчетен 
ръст от 0,9%. 
Индексът на потребителските цени за Еврозоната нарасна с 4,1% през октомври спрямо същия период на предходната 
година, което е 13-годишен връх. През септември в региона на единната валута бе отчетена годишна инфлация от 3,4%, а 
през октомври 2020 г. – минус 0,3%. На месечна база повишението през октомври е с 0,8%. 
През октомври най-голям принос за повишението на цените в Еврозоната е имала енергията (+2,21 процентни пункта), 
следвана от услугите (+0,86 процентни пункта), неенергийните промишлени стоки (+0,55 процентни пункта) и храните, 
алкохола и тютюневите изделия (+0,43 процентни пункта). 
Най-ниска годишна инфлация е отчетена в Малта – 1,4%. Следват Португалия (1,8%), Финланция и Гърция (по 2,8%). Най-
висока инфлация е през октомври беше отчетна в Литва (8,2%), Естония (6,8%) и Унгария (6,6%). 
 

 
 
Според данните на Евростат потребителска инфлация в България през октомври е нараснала с 1,3% спрямо септември и се 
е ускорила на годишна база до 5,2% от 4,0% през предходния месец, потвърждавайки данните на НСИ от по-рано тази 
седмица за хармонизираната инфлация в нашата страна. 
Спрямо септември годишната инфлация е нараснала във всички 27 страни членки. 
 
√ ЕК предлага забрана за продажба на стоки в ЕС, чието производство е свързано с обезлесяване 
Европейската комисия представи вчера няколко предложения, свързани с развитието на природосъобразна икономика и 
постигане на целите за опазване на околната среда. Комисията предлага в ЕС да не се продават вносни стоки, чието 
производство е свързано с обезлесяване, гласи едно от тях. Отчита се, че най-често такива стоки са соята, говеждото месо, 
палмовото масло, изделията от дърво, какаото и кафето. Нещо повече, през последните 30 години в света са изчезнали 
гори, чиято обща площ е по-голяма от тази на ЕС, отчитат от ЕК.  
Предлага се също повишаване на контрола на работата с отпадъци, като например забрана за износ от ЕС на отпадъчни 
пратки към държави извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Според комисията е необходимо, 
когато страните от ЕС изнасят отпадъци, да се уверяват, че държавите, където пратките пристигат, са взели достатъчно 
мерки за защита на околната среда.  
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Комисията предвижда европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (ОЛАФ) да следи за злоупотреби при 
превоза на отпадъци в Европа. Отчита се, че при годишен оборот на европейския пазар на отпадъци от 9,5 милиарда евро, 
поне една трета от средствата се разпределят при незаконни действия с пратките.  
Предложенията биха допринесли за кръговата икономика и повторната употреба на средствата за производство, а 
промените биха помогнали за намаляване на зависимостта на ЕС от внос на суровини, отчитат от Комисията. 
 
√ На европейските борси продължава да цари оптимизъм 
Европейските акции регистрираха повишения в ранната търговия в сряда и бяха на път да завършат шеста поредна сесия 
в зеления сектор, подкрепени от добрите корпоративни отчети, които засенчват опасенията, че нарастващите цени на 
природния газ усилват инфлационния натиск, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,73 пункта, или 0,15%, до 490 пункта, следвайки повишенията на 
Уолстрийт от вторник, които дойдоха на фона на добрите данни за търговията на дребно 
Немският показател DAX напредна с 16,77 пункта, или 0,1%, до 16 264,63 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 
8,71 пункта, или 0,12%, до 7 161,31  пункта. Това са рекордни стойности и за двата бенчмарка. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 записа спад от 25,45 пункта, или 0,35%, до 7 301,52 пункта. 
Европейските акции записват леки повишения тази седмица и се задържат близо до рекордните си върхове, тъй като 
добрите печалби на компаниите за тримесечието и знаците за икономическо възстановяване противодействат на 
притесненията, свързани с новият ръст на броя на заразените с COVID-19 в Европа и инфлацията. 
„Все още има въпроси относно ключови теми – цените на енергията и неблагородни метали, проблемите с веригата на 
доставки, Китай, растежа на заплатите, решенията на Федералния резерв, както и относно начина, по който всички те ще 
повлияят на европейския пазар“, коментира Роланд Калоян от Societe Generale. 
„То видяното до момента в този тримесечен сезон можем да кажем, че компаниите се справят добре“, добави той. 
Печалбите на компаниите, листнати в STOXX 600 се очаква да нараснат с 60,4% на годишна база през третото тримесечие 
до 103,6 млрд. евро, показват последните данни на Refinitiv. Това е лек спад в сравнение с прогнозата от миналата седмица 
за повишение от 60,7%. 
Акциите на швейцарската компания за луксозни стоки Richemont поскъпнаха за пети пореден ден, напредвайки с 1,10% до 
нов рекорден връх, след като редица брокерските компании повишиха оценките си за книжата на компанията. 
Негативно на пазара обаче се отрази новият скок на цените на природния газ, след като Германия временно замрази 
процедурата по сертифициране на спорния подводен газопровод „Северен поток-2“, предназначен да доставя руски газ 
до Европа. 
„Колкото по-дълго продължи недостига на потоци от руски газ за Северозападна Европа, толкова по-дълго пазарите ще 
трябва да се справят с високи цени“, коментира от Goldman Sachs. 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения във вторник на фона на силните данни за 
търговията на дребно през октомври и по-добрите от очакваното отчети за третото тримесечие на Home Depot и Walmart, 
които сигнализираха, че потреблението в САЩ води до увеличение на разходите въпреки нарастващите цени, предаде Си 
Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 54,77 пункта, или 0,15%, до 36 142,22 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 18,1 пункта, или 0,39%, до 4 700,9 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq се повиши със 120,01 пункта, или 0,76%, до 15 973,86 пункта. 
До тези резултати се стигна, след данните за продажбите на дребно в САЩ, показаха, че потребителите са увеличили 
разходите си. Продажбите на дребно през октомври са нараснали с 1,7% спрямо повишението от 0,8% през септември. 
Докладът показва подобрение в редица категории - автомобилната индустрия до спортните стоки. Онлайн продажбите са 
нараснали с 10,2% на годишна база. Тези резултати идват въпреки ръста на потребителските цени до 6,2% на годишна база 
– най-високото ниво на инфлация от 1990 г. 
Най-големият печеливш в Dow в търговията във вторник беше Home Depot, чиито акции поскъпнаха с 5,73%, след като 
компанията отчете 9,8% ръст на нетните приходи от продажби през последното тримесечие. Компанията за продукти за 
домашни ремонти отбеляза, че приходите й за фискалното четвърто тримесечие вече са по-високи от тези за предходното, 
което говори за силен завършек на годината. 
В същото време Walmart отчете по-висока от очакваното печалба на акции, както и по-добри приходи, за последното 
тримесечие. Въпреки това акциите на търговеца на дребно поевтиняха с 2,55%. 
Цената на книжата на търговеца на дребно Lowe’s се повиши с 4,2%,  а акциите на Target поскъпнаха с 1,125 и двете 
компании ще обявят финансовите си резултати за тримесечието днес. 
Междувременно Goldman Sachs прогнозира, че по-добрите печалби може да продължат и през 2022 г. Главният стратег на 
Goldman Sachs в САЩ Дейвид Костин, заяви, че очаква ръста на печалбите да продължи да подкрепя S&P 500, котйо според 
него ще достигне 5100 пункта към края на 2022 г. 
„Ръстът на печалбата отговаря за цялата възвръщаемост на S&P 500 през 2021 г. и ще продължи да води до печалби през 
2022 г.“, каза той. „Печалбата на акция в S&P 500 ще нарасне с 8% до 226 долара през 2022 г. и с 4% до 236 долара през 
2023 г.“, добави той. 
Акциите на Tesla поскъпнаха с 4,08%, възстановявайки се от загубите в понеделник, след като главният изпълнителен 
директор на компанията Илон Мъск продаде нейни акции за близо 7 млрд. долара миналата седмица. 
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Цената на книжата на стартъпа за електрически автомобили Lucid скочи с цели 23,71%, след като ръководителите на 
компанията споделиха с инвеститорите, че резервациите за първите й превозни средства са се повишили и че 
производствените планове за 2022 г. са в ход. Това донесе на компанията пазарна капитализация от 88,83 млрд. долара. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в сряда, 
след като данните за износа на Япония, предаде Си Ен Би Си. 
Износът на Япония е нараснал с 9,4% на годишна база през октомври, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Министерството 
на финансите. Този резултат идва след скока с 13% през септември и е най-слабият ръст от месец февруари насам. 
На този фон водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 119,79 пункта, или 0,4%, до 29 688,33 
пункта. Акциите на Nissan, Honda и Mitsubishi Motor поевтиняха с 2%, 1,57% и 1,75%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 15,58 пункта, или 0,44%, до 3 537,37 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 27,06 пункта, или 1,10%, до 2 477,02 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng заличи 63,7 пункта от стойността си, или 0,25%, завършвайки сесията при ниво от 25 650,08 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi отчете спад от 34,79 пункта, или 1,11%, до 2 962,42. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 50,5 пункта, или 0,68%, до 7 369,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 5,38 пункта, или 0,88%, до 605,85 пункта. BGBX40 се понижи с 0,75 пункта, или 0,54%, до 137,99 пункта. 
BGTR30  изтри 2,35 пункта от стойността си, или 0,35%, достигайки ниво от 663,61 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,83 
пункта, или 0,50%, до 165,70 пункта. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на опитите на САЩ да организира координирано освобождаване на резерви 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, след като Китай съобщи, че планира да освободи 
количества от своите резерви, следвайки репортаж на Ройтерс, според който САЩ искат големите потребители на суров 
петрол да обмислят координирано освобождаване на запази за охлаждане на цените, предаде Ройтерс. 
Ходът на американската администрация идва в момент, в който инфлационният натиск, който отчасти се дължи на 
нарастващите цени на енергията, започва да предизвика политически реакиции. 
Към 8:40 българско време сортът Брент поевтиня с 0,47 долара, или 0,59%, до 79,81 долара за барел, след като вчера 
заличи 2,6% от стойността си достигайки. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,78 долара, или 1%, 
до 77,58 долара за барел, следвайки спад 3% в сряда. 
Цените достигнаха седемгодишни върхове през миналия месец, след като пазарите насочиха вниманието си към бързото 
нарастване на търсенето, което дойде с отмяната на ограничителните мерки срещу COVID-19 и възстановяването на 
икономиките на фона на бавното увеличение на предлагането от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) 
и нейните съюзници, известни като ОПЕК+. 
„Ако администрацията на САЩ разпореди освобождаване на количества от Стратегическия петролен резерв (SPR), това 
може да изпрати силен политически знак", коментират анализатори на Citigroup. 
Американските производители обаче не са склонни да изразходват излишни средства за увеличение на сондажите, след 
като бяха наказани от инвеститорите за натрупване на дълг, с който да финансират нови сондажи. 
Международната агенция по енергетика и ОПЕК заявиха през последните седмици, че през следващите няколко месеца 
предлагането на петрол ще се увеличи. ОПЕК+ продължава да стои зад споразумение за увеличаване на производството с 
400 000 барела на ден всеки месец, за да не наводнява пазара с доставки. 
„Освобождаването на стратегически резерви може да понижи цените на петрола само временно“, коментира Вивек Дхар, 
анализатор от Commonweath Bank of Australia. „Има голяма вероятност пазарите вече да са взели предвид подобно 
събитие.“ 
Съединените щати и техните съюзници са координирали стратегическите освобождавания на петролни резерви и 
миналото, като например през 2011 г. по време на война в Либия, която е член на ОПЕК. 
Но настоящото предложение представлява безпрецедентно предизвикателство за ОПЕК, картела, който оказва влияние 
върху цените на петрола повече от пет десетилетия, защото включва Китай, най-големият вносител на суров петрол в света. 
Бюрото за държавни резерви на Китай заяви, че работи по освобождаването на запаси от суров петрол, въпреки че отказа 
да коментира искането на САЩ. 
Служител на японското министерство на индустрията заяви, че САЩ са поискали сътрудничество от Токио за справяне с по-
високите цени на петрола, но не потвърди дали искането включва координирано освобождаване на резерви. 
Представител на Южна Корея потвърди, че Вашингтон е поискал от Сеул освободи някои петролни запаси. 
„Преглеждаме внимателно искането на САЩ, но не освобождаваме петролни резерви поради нарастващите цени на 
петрола. Бихме могли да освободим петролни резерви в случай на дисбаланс при предлагането, но не и за да отговорим 
на покачващите се цени“, казва служителят. 
 
√ Инфлацията във Великобритания достигна 10-годишен връх 
Разходите за живот в Обединеното кралство се покачиха през октомври до 10-годишен връх, предаде Си Ен Би Си. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в страната нарасна до 4,2% на годишна база през октомври, след като през 
септември показателят бе на ниво от 3,1%. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха покачване до 3,9% за 
октомври. Тази стойност е повече от два пъти по-висока от целевата инфлация на Английската централна банка. 
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Основната инфлация, в която не влизат волатилните цени на енергията, храните, алкохолните напитки и тютюна, се ускори 
на годишна база през октомври до 3,4% от 2,9% през предходния месец. 
На месечна база през октомври инфлацията нарасна с 1,1% спрямо септември, когато бе отчетен ръст от 0,3%, показват 
последни данни на британската национална статистика (ONS). 
По-рано този месец АЦБ запази без промяна рекордно ниските си лихви, оборвайки прогнозите на много инвеститори, че 
тя ще стане първата голяма централна банка, която да вдигне ставките след пандемията на коронавирус. 
Централната банка очаква инфлацията да продължи да се повишава и да достигне около 5% през пролетта на 2022 г., преди 
да се понижи обратно към целта от 2% до края на 2023 г., след като въздействието на високите цени на петрола и газа 
отшуми, а търсенето на стоки се стабилизира. 
Самюел Томбс, главен икономист Pantheon Macroeconomics за Великобритания, също е на мнение, че „предстои пик от 
5%“. 
„Скокът на инфлацията до 4,2% през октомври, което е най-високото ниво от декември 2011 г., се дължи на повишението 
на тавана на цените на енергията с 12,2% от британският енергиен регулатор Ofgem“, коментира той. 
По-рано стана ясно, че индексът на потребителските цени в САЩ е нараснал с 6,2% на годишна база през октомври - най-
високия годишен темп от ноември 1990 г. 
 
√ Йелън удължи крайния срок за достигане на лимита на държавния дълг на САЩ  
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън заяви пред Конгреса, че според нея ведомството й ще изчерпи 
възможностите за маневри, чрез които да бъде избегнат дефолт по държавния дълг, малко след 15 декември, предадоха 
световните агенции.  
В писмо до лидерите на Конгреса Йелън изразява силна увереност, че министерството на финансите ще може да 
финансира правителството до 15 декември и да направи трансфер от 118 млрд. долара за доверителния фонд за 
магистралите на съответната дата. 
След 15 декември обаче ведомството ще остане с недостатъчни ресурси, ако не бъде повишен таванът на държавния дълг.  
Досега се очакваше финансите на правителството да се изчерпят малко по-рано - на 3 декември. Както и по-рано, Йелън 
призова Конгреса бързо да разреши въпроса с лимита на дълга, за да се избегне опасността от евентуален дефолт по 
суверенните облигации на САЩ.  
 
√ Япония тества първия самоуправляващ се влак 
Японската железопътна компания East Japan Railways обяви, че нейни служители успешно са тествали самопилотиран влак-
стрела, с идеята за въвеждане на тази система в бъдеще поради липсата на специализирана работна ръка. Тестът е 
проведен в префектура Ниигата (северозападната част на страната) с влак от 12 вагона, който се задвижва автоматично, 
след като машинистът, който го е управлявал в ръчен режим, е активирал автопилота, предава eleconomista.es.  
Влакът е изминал около 5 километра между гара Ниигата и е достигнал максимална скорост от 110 километра в час, преди 
да спре в железопътното депо в този град, спазвайки стандартите за безопасност при спиране. По време на теста няколко 
машинисти и технически персонал са останали в кабината за управление в случай на възникване на непредвиден проблем. 
Компанията, която също е тествала самоуправляващи се влакове на други прототипи и на градската железопътна линия в 
Токио, все още не е решила кога тези автопилотни системи ще бъдат въведени в нейните операции. 
В Япония вече има автоматизирани системи за насочване на определени монорелсови влакове, включително линия в 
столицата, по железопътни линии, които нямат кръстовища или не се движат на нивото на земята. Други от най-големите 
оператори в страната провеждат подобни тестове и в други части на японския архипелаг, търсейки отговор на проблема с 
липсата на пилоти, който според демографските прогнози ще се влоши през следващите години.  
 
Cross.bg 
 
√ ЦИК обявява колко депутати ще има всяка от седемте партии в новия парламент  
Днес трябва да стане ясно разпределението на мандатите в новото 47-мо Народно събрание. 
ЦИК ще обяви резултатите след окончателна проверка на вота и преференциите. Така ще стане ясно колко депутати ще 
има всяка от 7-те партии и коалиции в новия парламент: "Продължаваме промяната", ГЕРБ-СДС, ДПС, "БСП за България", 
"Има такъв народ", "Демократична България" и "Възраждане". 
При 100% обработени протоколи: ПП - 25,67%, ГЕРБ - 22,74%, Радев - 49,41%, Герджиков - 22,82% 
След това новите народни представители ще имат един ден да подадат заявление кой избирателен район искат да 
представляват. 
Окончателният списък на новите 240 депутати трябва да стане ясен до неделя. 
 
√ Здравният министър: Пречупихме вълната, която е най-тежката от досегашните 
„Пречупихме вълната. Броят на заразените намалява, а този на ваксинираните и тестваните се увеличава. Броят на хората 
в болници намалява. Успяхме! Зелените сертификати, по начина по който бяха въведени, си свършиха работата", заяви 
здравният министър Стойчо Кацаров в ефира на „Здравей, България". 
Най-важното според него е, че мерките са били приети от обществото. Здравният министър е на мнение, че обществото е 
приело и факта, че те вършат работа. Той посочи, че зелените сертификати трябва да продължат, докато не се ваксинира 
по-голяма част от населението. 

https://www.eleconomista.es/transportes/noticias/11481625/11/21/Japon-completa-con-exito-sus-pruebas-con-un-tren-bala-autopilotado.html
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„Изборите и зелените сертификати бяха използвани срещу интересите на хората и за печелене на гласове срещу животите 
на хората. Това е най-тежката епидемична вълна от досегашните, с най-много заразени хора, с щам на вируса, който се 
разпространява най-бързо и протича най-тежко при повечето хора. И въпреки това успяхме да пречупим вълната, без да 
налагаме локдаун. Нали така? Трябва да се признае", твърди д-р Кацаров. 
Според него рано или късно и в България, както е в много други страни в Европа, ще бъде необходимо да си ваксиниран, 
за да ходиш където и да е на работа. 
„Нивата на ваксинация досега бяха прекалено ниски. Слава Богу, откакто беше въведен зеленият сертификат, те се 
увеличиха 4-5 пъти на седмична база. Не може да бъде изключено, че ще има пета вълна. Затова да използваме този 
прозорец, който се отваря сега, и да се ваксинираме масово. Ако има пета вълна, а ние сме ваксинирали 70-80% от 
населението, ще има много по-малко смъртни случаи", смята здравният министър. 
Той е на мнение, че няма да бъде нужно хората да се задължават за ваксинация, ако приемат, че тя е необходима и това е 
правилният подход. 
„Ние не заложихме на страха, не заложихме на това да уплашим хората, за да можем по-лесно да ги манипулираме. Вие 
сте свидетели, че ние залагахме на доброто. Ние направихме възможното, най-доброто, което можеше да бъде направено 
в този момент. Някои ми казват, че трябвало да наложим зелен сертификат през лятото. Аз не чух някой да го предлага 
тогава. Ние се стремяхме през цялото време да не затворим страната и да се справим с епидемичната вълна. Мисля, че 
успяхме", заяви още Кацаров. 
Той посочи, че смъртността у нас действително е много висока. Броят на починалите бил съизмерим с броя на починалите 
през предишните вълни. 
„Като съотношение спрямо брой на заразените и брой на починалите, сегашният брой на починалите е по-нисък. 
Леталитетът- терминът, който определят отношението между починалите и заразените, е 3,5, а при предишните вълни е 
бил 4.2 - 4,3. На какво се дължи това, че сега имаме по-малко умрели хора? На това, че беше създадена добра болнична 
организация за настаняване на хората, осигуряване на легла. На това, че се осигуриха достатъчно лекарства. Аз забраних 
износа на част от тях и се запасихме. На това, че бяха създадени извънболнични структури, които поеха част от хората. 
Смъртността следва с около 10-15 дни кривата на заразяване, което значи, че кривата ще се смъкне", обясни здравният 
министър. 
Д-р Гергана Николова: Смъртността в България остава висока 
Относно състоянието на доц. д-р Ангел Кунчев, Кацаров разкри, че е в болничен от два месеца, но в здравното 
министерство „са се справили и без него". Двамата не били в конфликт, добави здравният министър. И подчерта, че от МЗ 
са се справили така добре, благодарение на професионалните съвети на проф. Мира Кожухарова. 
За трагедията в Сливен д-р Кацаров обясни, че е разговарял с директора на болницата и той му е предал, че в стаята са 
пушени цигари и хората са загинали заради задушаване. Министърът подчерта, че COVID отделенията не се заключват, там 
имало само режим на влизане, за да не се разпространява заразата. 
По въпроса за рокадите в здравното министерство - освобождаването на зам.-министър Димитър Петров, Кацаров обясни, 
че решението за това е било на министър-председателя. Той е категоричен, че Стефан Янев не му дължи обяснение за 
това. 
„Нямам проблем с водената от Министерството политика. Аз съм благодарен на целия си екип, включително и на него. 
Нашият мандат свършва. Аз съм там още две-три седмици", добави здравният министър. 
Той сподели, че се е съгласил да стане служебен министър, за да подкрепи президента Румен Радев, за да покаже, че е на 
страната на хората, които искат страната да се промени и за да помогне на здравната система. Съгласил се е на втори 
мандат само по една причина - разгарът на новата епидемична вълна. 
"Поех огромна отговорност, всички упреци и критики. Аз не бих участвал в редовно правителство, нямам ангажимент към 
него. Смятам, че то в сферата на здравеопазването не просто трябва да се справи с една конкретна ситуация. За да има 
смисъл от него, то трябва да има визия за реформа. Нашата здравна система е в лошо състояние", добави д-р Кацаров. 
 
√ Спад на цените - най-рано през пролетта  
Рекордна инфлация у нас. За пръв път от 12 години цените на продукти и услуги растат толкова бързо. Има ли как 
инфлацията да бъде овладяна и какво я причинява? 
Спрямо октомври миналата година инфлацията е 6 процента според данните на Националния статистически институт. Така 
например храните са скочили само за месец с 1,6 на сто. При дрехите и обувките увеличението е с над 8 пункта. 
Сериозно увеличение има при транспорта. Разходите за него са скочили с 19,7 на сто. Сметките за газ, ток и вода са се 
увеличили средно с по 10 процента всяка спрямо миналата година. Туристическите пътувания имат ръст от 4,9%. 
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Все пак има и минимални намаления при някои храни. Поевтинели са рибата - 0,3%. Зелето с 3,7%, ябълките с 3,8 на сто. 
Тенденциите обаче не са добри. Според експерти инфлацията ще продължи поне до пролетта на 2022-ра. 
„За съжаление в цените на храните ние регистрираме един такъв 
устойчив тренд на покачване, въпросът е, че е много слаб 
постепенен, но устойчиво нарастващ", обясни Владимир Иванов - 
Държавна комисия по стокови борси и тържища. 
„Това не е български феномен, САЩ отчитат, че това е най-високата 
инфлация, която те в момента имат, тя е по-висока от българската, 
най-висока от 30 и няколко години насам", обясни финансистът 
Емил Хърсев. 
Икономистите обаче са на мнение, че случващото се е очакван 
процес след рестарта на производствата след ковид кризата в 
световен мащаб. 

„Миналата година, след като всичко е спаднало, нищо не се 
произвежда цените падат, сега икономиката тръгва и цените 
естествено се качват", смята икономистът Красен Станчев. 
А на цените на крайните продукти все повече се увеличава по-
скъпият ток. 
„Основна причина от една страна е нестабилния енергиен пазар, от 
друга на доста мощната конкурентна среда, която оказва 
задържащ фактор към по-голяма динамика в цените на храните", 
добавя Владимир Иванов. 
Затова според синдикатите изходът е увеличение на заплатите. 
„Това е единственият начин да се намали ударът по 

домакинствата", смята Ваня Григорова от КТ „Подкрепа" 
Очакваният спор в близките седмици между синдикати и бизнес ще е именно за размера на минималната работна заплата. 
 
√ ТАСС става първата медия в света с кореспондент на МКС  
Държавната информационна агенция на Руската федерация - ТАСС - става първата медия в света, която отваря свое 
постоянното представителство на Международната космическа станция (МКС). Първият кореспондент на ТАСС в орбита 
ще бъде Героят на Русия, космонавтът на Роскосмос Александър Мисуркин. Той ще говори за живота и работата в МКС. 
Новините му и материалите му може да бъдат прочетени в информационните ресурси на агенцията, а снимки и 
видеоклипове ще бъдат публикувани на уебсайта и официалните страници в социалните мрежи. 
Припомня се, че на 17 ноември беше подписан меморандум за сътрудничество, който предполага изпълнението на 
съвместен проект на агенцията и Роскосмос. Документът бе подписан от главния изпълнителен директор на ТАСС Сергей 
Михайлов и ръководителя на държавната корпорация Дмитрий Рогозин. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За ролята на ваксините и новите възможности за лечение на коронавирусната инфекция Гост: Българският 
представител в европейската агенция по лекарствата проф. Илко Гетов; 

- На каква подкрепа разчита и на кои приоритети държи най-голямата партия в новия парламент. Гост: Калина 
Константинова от „Продължаваме промяната"; 

- Оставки, преговори и нови надежди след изборите. За политическата отговорност и възможните управленски 
коалиции. Гости: Политолозите Христо Панчугов и Кольо Колев; 

- Български жени с послание към новите управляващи. Какви са исканията им за ограничаване на домашното 
насилие; 

- На живо: Как се пътува между плевенските села Горни Дъбник и Писарово; 
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НТВ, „Здравей, България" 
- Може ли да има разхлабване на мерките и отпадане на зелените сертификати след намаляване на броя на 

заразените. Гост: Здравният министър д-р Стойчо Кацаров; 
- Ще се разберат ли лесно партиите за съставяне на кабинет и кои ще са подводните камъни в преговорите; 
- Как Луна Йорданова успя да спечели повече гласове на президентските избори от традиционни кандидати с 

дълъг политически стаж. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - След като Кирил Петков обяви втора "червена линия", която ще обединява бъдещата управляваща коалиция 
отстраняването на председателя на КПКОНПИ: Кой след Кацаров ще брои 3-те млрд. лева на богати българи и ще плаши 
новите министри с 4 очи; 
в. Монитор - Минахме на бързи кредити в пандемията; 
в. Монитор - United Group назначи нови шефове на Vivacom България и Нова Броудкастинг Груп; 
в. Телеграф - Парите под дюшека в злато; 
в. Труд - "Америка за България" взема властта; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - В последния седмичен отчет на НСИ - 1000 жертви на вируса и 900 "извънредни"; 
в. Монитор - Сривът при БСП ги лиши от депутати в 7 района, ИТН загуби 7, а ДБ – двойно; 
в. Монитор - Повторно заразените без COVID сертификат; 
в. Телеграф - 9 знакови имена отпадат от НС; 
в. Телеграф - Задържаха българин, бълвал над 4,5 млн. клипа детско порно; 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Кирил Петков и Асен Василев, лидери на "Продължаваме промяната": Трябват министри с кауза, защото 
нулевата корупция ще направи тези постове опасни и близо до затвора; 
в. Монитор - Добромир Ганев, Председател на Национално сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ): Евтини ипотеки и 
инфлация помпат търсенето на жилища; 
в. Телеграф - Психологът Росен Йорданов: Убийството вкъщи невинаги е домашно насилие; 
в. Труд - Добромир Ганев, председател на Национално сдружение Недвижими имоти, пред "Труд": Жилищата са най-
достъпни от 12 години насам; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - "Възраждане" - първият postcovid симптом на политическата ни класа; 
в. Монитор - Мними оставки или нови лидери; 
в. Телеграф - Със заплатата на учителя ли да купим тестове?; 
в. Труд - Какво се оттече - какво остана; 
в. Труд - Иде кабинет от немай-кьде; 
в. Труд - Защо Румен Радев вече не е президент. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 18 ноември 
София 

- От 10.30 ч. в сградата на ГДНП ръководството на МВР ще информира за създадената организация и предприети 
действия, съотносими към отговорностите на ведомството за осигуряване на подготовката и провеждането на 
предстоящия балотаж. 

- От 10.00 ч. в София Тех Парк в сграда „Инкубатор" ще се състои конференция „Умните мрежи в България - добри 
практики и перспективи". 

- От 10.30 ч. в Zoom ще се проведе пресконференция за пазаруването през интернет. 
*** 
Варна 

- От 10.00 ч. в Конферентната зала на Голдън Тюлип, бул. „Христо Ботев" №3-А Министерството на околната среда 
и водите организира конференция за представяне на изпълнението на дейностите, свързани с разработването на 
актуализираните ПУРБ. 

*** 
Велико Търново 

- От 17.30 ч. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще бъде официално открит Есенен салон на 
великотърновските художници. 

*** 
Добрич 

- От 19.00 ч. в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще бъде представен спектакълът „Големанов". 
- От 19.00 ч. в Младежки център - Добрич ще се състои спектакълът „Вик за любов". 

*** 
Пазарджик 

- От 15.00 ч. в МБАЛ Пазарджик ще се състои научна конференция под надслов "140 години МБАЛ - Пазарджик". 
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*** 
Стара Загора 

- От 17.00 ч. Общинският съвет ще проведе онлайн заседание. 
- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се състои постановката „Да се провреш под дъгата". 

*** 
Русе 

- От 11.30 ч. в зала „Европа" на Доходното здание ще се проведе Национален форум, който събира четирима 
министри в Русе. 

*** 
Шумен 

- От 19.00 ч. на шуменската сцена гостува спектакълът „Котка върху горещ ламаринен покрив". 
*** 
Ямбол 

- От 10.00 ч. пред сградата на Художествена галерия „Жорж Папазов" на улица „Цар Самуил" № 2 в Ямбол ще се 
състои официална церемония „Първа копка" за започване на строително-монтажните работи по проекта „Ремонт 
и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов" - гр. Ямбол. 

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

