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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Добруджанска трибуна 
 
√ МСП имат нужда от благоприятна бизнес среда и лесен достъп до финансиране 
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 
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. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Мениджър 
 
√ Дебатът на кандидат-президентите: България има спешна нужда от правителство и парламент 
Надежди този път да имаме редовно правителство изразиха и двамата кандидат-президенти Румен Радев и проф. Анастас 
Герджиков в началото на първия и заключителен дебат, организиран между тях снощи по БНТ. Той започна в 20.00 ч. и 
продължи час и половина, като се проведе по предварително зададен регламент, одобрен и от двамата кандидати. 
България днес бе първата тема, с която стартира дебатът. Ще има ли редовен кабинет бе първият въпрос, на който 
трябваше да отговарят двамата кандидати. И двамата изразиха надежда този път това се случи това.  
Очаквам с проф. Герджиков да обменим мнения как България да върви напред оттук-нататък, заяви Радев, който по 
регламент говори първи. 
Аз се кандидатирам за този пост, не защото има нужда от него а защото виждам страната в кризи, разединена и смятам, 
че тя може да се обедини, коментира Герджиков в първите 30 секунди за представянето си. 
Още от първите консултации подканвам партиите да намерят пътя на диалога, трябва да имаме редовно правителство. 
Цената, с която може да бъде постигнато, трябва да бъде внимателно премерено. Правителството трябва да е съставено 
около ясна визия как да се излезе от кризата, заяви Радев. 
Вярвам, че ще има правителство и през цялото време на кампанията повтарях, че най-спешното за България е да има 
правителство и редовен кабинет, заяви Герджиков. 
Радев коментира, че трябва да се започне с групи по основни секторни политики, а не да се търсят допирни точки, когато 
са изговорени конкретни имена. В началото е имало съпротива към диалога след изборите за 45-ото и 46-ото НС. Трябва 
да се търси компромисът, призова Радев. Президентът не е архитект на коалиции, президентът създава условия този дебат 
да протече по най-добрия начин, допълни той. 
Съветът, който Герджиков би дал на мандатоносителя и четирите преговарящи партии е да намерят общите неща, а не да 
търсят разделителните линии. Предишните два опита не са били изчерпани. Работата на президента е да намери общите 
неща в партиите, ако те търсят разделение, обърна се той към Радев. Той отговори, че не се занимава с политическо 
инженерство, поканил е Кирил Петков и Асен Василев да участват в служебния кабинет и те са били много добри министри, 
като са разкрили редица порочни схеми на предишното правителство. Обясни, че е тяхно право да застанат начело на 
политически проект. Ако реша да създавам партия, ще застана отпред, подчерта Радев. 
Полиция е влязла вчера в Софийския университет и е разпитвала има ли в тази институция хора, занимаващи се с търговия 
с гласове, атакува изненадващо опонента си проф. Герджиков и се обърна към Радев с въпрос какво смята за поведението 
на своя "началник щаб" Бойко Рашков по повод акции от такъв тип. Бойко Рашков не ми е началник щаб, той е назначен за 
служебен министър, отговори  Румен Радев.  
Само хората, които разчитат на купен вот, могат да заклеймяват действията на Бойко Рашков. Хората масово одобряват, 
благодарят, че вече не са мачка, заяви Радев. 
Има ли нужда от нова Конституция, бе вторият основен въпрос към двамата претенденти. 
Дали Радев има проект за нова конституция и защо го крие, попита веднага проф. Герджиков. Опасно е да въведем 
президентска република в нашата държава с крехка демокрация, заяви Герджиков. 
Нямам мой проект за конституция, той е на голям екип от хора, които работят по него, участва част от академичната 
общност от СУ, неправителствени организации, граждани, експерти, представители на институциите, отвърна Радев. Мога 
да ви успокоя, че в проекта за конституция няма плашещи постановки за демокрацията. Този проект започва от 
гражданските права, има нужда от разширяване на гражданските права. Досега всички промени в конституцията са касаели 
предимно съдебната власт, отбеляза още Радев. 
Проектът предвижда разширяване на гражданските права, достъп до конституционно правосъдие, разширяване на 
възможността на гражданите да участват в законодателния процес, разширяване на ролята и правомощията на местната 
властта, съдебна реформа, поясни той и уточни, че не може да си позволи да внася този проект в неустойчив парламент, 
затова е нямало как да го внесе досега. Той очаква създаване на устойчиво парламентарно мнозинство и тогава ще го внесе 
в парламента. 
Въвеждането на президентска република е опасно. Би могло да се помисли за по-големи правомощия на държавния глава, 
примерно по-трудно да се отхвърля ветото му, каза от своя страна Анастас Герджиков. 
Според него основната причина за промени в основния закон трябва да е постигането на върховенство на правото, но то 
можело да бъде постигнато и през законови промени. 
"Искам да видя проекта на г-н Радев, за да го обсъдим, а не да се заяждам. За мен най-важното е да говорим за правила и 
принципи, а не да се вторачваме в тримата големи в съдебната система", разясни той тезата си. 
Позициите за Северна Македония 
Трябва ли да се свика референдум по темата за преговорите с Република Северна Македония? И двамата кандидат-
президенти категорично отговориха с "не". 
На въпрос има ли нужда от промяна в подхода към РМС проф. Герджиков бе категоричен, че промяна трябва да има само 
от страна на Северна Македония, а България не трябва да отстъпва от условията, разписани в рамковия договор. 
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Продължават спекулации, че ще допусна компромис с отваряне на вратата за членство на Република Северна Македония 
/РСМ/ в ЕС преди да сме получили ясни гаранции, заяви на свой ред Радев. 
Здравеопазването и коронакризата 
В началото на дебата по тази тема и двамата кандидат-президенти отговориха утвърдително на въпроса дали са 
ваксинирани. 
Защо Радев не е свикал Консултативния съвет за национална сигурност за коронакризата, бе основната критика на проф. 
Герджиков в тази част на дебата. В отговор Радев обясни, че решенията вече са взети, те са в ход, служебното правителство 
ги изпълнява. После цитира данни на Ройтер, че от днес България е на първо място по спад по заразени. Притеснителното 
е, че броят на починалите от ковид е правопропорционален на неваксинираните, отбеляза той. 
Кризата е много тежка и трябваше да се вземат мерки по-рано, критикува обаче проф. Герджиков. Той отправи и упрек, че 
лекарите на първа линия не получават парите, които заслужават като отправи и призив да се помогне на здравната система. 
Според него въвеждането на зеления сертификат не е било уместна мярка, защото е форма на принуда "да накараме 
хората да се ваксинират" и отбеляза, че не харесва принудата. 
По закон КСНС трябва да се свиква на всеки 3 месеца. Той служи за това да се решават кризите, повтори отново критиката 
си Герджиков.  
Предишното правителство не спази нито едно решение на КСНС - нямаше смисъл да компрометираме този орган, обясни 
в отговор Радев. Той репликира опонента си, че вероятно не е наясно, че парите на медицинските специалисти са 
увеличени, болниците имат медикаменти, осигурен е кислород. Да, тежка е кризата, но това е много по-тежка вълна, 
констатира Радев. 
Затова ви казах да слезете от облаците - това, което казвам, го знам от хора, свързани с болниците - директори, лекари - 
нито има лекарства, не са си получили парите, каза още Герджиков. И разказа, че в момента един директор на болницата 
е поставен пред избора дали да остави ли болният да умре или да наруши Закона за обществените поръчки.  
Герджиков отправи и критика, че зеленият сертификат влияе зле на икономиката. 
Зеленият сертификат даде шанс на икономиката да живее. Другият вариант беше пълен локдаун, отговори Радев. 
Увеличението на цените на тока и растящата инфлация бяха в центъра на икономическата тема в дебата на 
двамата претенденти. 
"Не трябва да спекулираме с инфлацията, има я навсякъде по света. България не е изключение. Инфлацията е заради 
цените на горивата и енергията. Какъв е вашият спасителен план?", взе отношение първи по темата Румен Радев. 
"Още от януари започна увеличението на цените, а през септември вече бе напълно ясно. Тогава при актуализацията на 
бюджета можеше да се осигури ресурс за бизнеса. Ако не бяхте забавили плана за възстановяване или бяхте поискали 
нотификация по-рано, можеше сега да се дават помощи на фирмите. Сега, ако съм фирма, имам вариант или да фалирам 
или да увелича цените за потребителите. Пълен крах е това. Българският бизнес загива в момента", атакува Радев и 
неговото служебно правителство проф. Герджиков. 
"Правителството даде най-голямата компенсация в Европа - 110 лв., а за малките 140 лв. Дау тези пари трябваше да бъдат 
намерени, но да припомня, че в България има бедни хора и те си получиха парите още през септември - 50 млн. лв., януари 
ще получат още толкова", отвърна му Радев. 
"Трябваше да осигурим достатъчно електроенергия на пазара, да спрем износа, да осигурим помощта навреме. Тези пари, 
за които говорите, бизнесът не ги е получил. Бизнесът казва, че след два месеца ще е фалирал. Битовите потребители от 1 
януари ще усетят цената на тока, но вече усещат вдигането на хляб, олио и другите стоки. Както изпуснахте нещата с COVID, 
това става и сега. След три месеца ще видим фалиралите предприятия и ще се хванем за главата", продължи обаче атаката 
си Герджиков. 
Парламентът се съпротивляваше на актуализацията, защити се Радев. 
"Нито една държава в ЕС не е спряла своя износ. България има излишък на елктричество. Проблемът е в предишните 
управляващи", отвърна му Радев и обясни, че е нужен парламент за законови промени. 
"Парламент няма, защото два пъти не се справихте да съставите правителство. Казахте че не искате да сте инженер на 
правителство, но вие направихте така, че партиите да не се разберат и два пъти назначихте служебен кабинет", отвърна му 
Герджиков. 
Политиката на България към Русия 
"Русия не може да ни е модел за развитие, но не може да ни бъде и враг. Българите виждат Русия като освободител. Към 
Русия прибягват давещи си политици. В Съвета на ЕС темата е, че най-важното е да търсим диалог в тази усложнена 
ситуация. И Меркел и Макрон настояваха за среща на върха с Русия. Байдън започна да води диалог през главата на ЕС", 
взе първи отношение по темата Радев. 
"Преди чувах съвсем други неща от вас г-н Радев. Отношенията с Русия трябва да са прагматични. Имаме интерес да 
работим с Русия, както и с всяка друга с подобна икономика. Не чух обаче отговор на темата Крим. Моята позиция е, че 
Крим е украински и какъв флаг се вее няма значение. Това е анексирана територия", отново атакува проф. Герджиков. 
"Важно е да има прагматизъм. Санкциите в резултат на Крим не дават резултат. Колко години нямаме промяна и ефект от 
тези санкции. Заради това и ЕС вече търси прагматични подходи как да се решат теи проблеми. Германия извършва 
огромни инвестиции в Русия. Как стават тези неща? С прагматична политика. Да не забравяме и, че Русия е фактор в борбата 
с тероризма. А колкото до Крим, в момента Крим е руски", заяви Румен Радев. 
Санкциите срещу Русия могат да бъдат свалени само, ако са решени проблемите - от връщането на Крим до човешките 
права, защити своята позиция пък Герджиков. 
"Човешките права и свободата са най-важни", категоричен бе проф. Герджиков. 
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"Преди да спасяваме демокрацията в други страни, да погледнем българската, която е на командно дишане", репликира 
Радев. 
Отношенията със САЩ 
САЩ не се месят, но като силна държава имат своите интереси. Отнасям се с разбиране към това. Затова в отношенията ни 
с големите сили трябва да отстояваме националният си интерес и достойнство, и то с гръбнак, коментира Герджиков. 
По повод санкциите по закона "Магнитски", наложени на българи, Герджиков е на мнение, че всички сигнали, дошли 
отвън, са "позор за нас - трябва сами да си хващаме проблемите и да си ги решаваме. Трябва да намерим начин да си 
решаваме сами проблемите с корупцията." 
Радев пък разказа, че по време на видеоконферентна връзка с президентите от формата Г9, когато всички коментирали, 
че проблемите на нашия регион са свързани с хибридните атаки от Русия, Байдън заявил, че проблемът ни е корупцията. 
Привествам Магнитски - това беше решителен акт за българската демокрация. И един призив към ЕС най-сетне да погледне 
сериозно на тези проблеми. Силен политически акт, който ще има големи последици, коментира Радев. 
Радвам се, че сме на едно мнение и срещу корупцията, отбеляза Герджиков. 
Втора част от дискусията протече със задаване на преки въпроси и отговори от кандидатите за президент един към 
друг. 
Първи започна Герджиков. 
"Вие или някой от правителството поемал ли е срокове за затваряне на Марица-Изток", попита той Радев. 
"Има, разбира се в плана за възстановянане. 2038-2040 г. е индикативната дата. Марица-Изток трябва да се ползва за нови 
технологии - зелен водород, соларни технологи и за съхраняване на енергия. Планът за енергетика на предишното 
правителство даде вече междинни дати за затваряне в 2025 г., до 2030 г още един мегават. Предишното правителство 
обрече нашата енергетика. То капитулира пред Брюксел. То прие плана за 55% намаляване на емисиите и това подгала 
въглищната енергетика на голямо изпитание", отговори Радев. 
Следващият въпрос дойде от сегашния президент към неговия опонен, който включи в питането си бившия премиер Бойко 
Борисов и излезлите снимки от неговата спалня. 
"Това че прокуратурата забатачи разследването за къщата в Барселона и шкафчетата ли е причината да 
защитавате прокуратурата", запита Румен Радев Герджиков. 
"През цялото време водехте кампания срещу мен. Шкафчетата не са мои, но провалите са именно ваши. Трябваше да 
кажете какво сте постигнали за 5 години, но не можахте. Непрекъснато опитвате да ме прикачите за Бойко Борисов, към 
когото имате фиксация явно. Аз подкрепям всички български институции. Не познавам главния прокурор и не ме 
интересува, ако не си върши работата нека бъде сменен. Приписвате ми грехове, предполагаеми, на други хора", отвърна 
остро Герджиков. 
Вие казвате, че нямате нищо общо с ГЕРБ, но не е вярно - тези хора вървят с вас из страната и ви представят, контрира го 
Радев. За 5 г. аз отстоях истината и мога да бъда горд и отговорен за това, че допринесох за възбуждане на гражданската 
енергия за промяна. Ако българите виждаха огромната вина върху мен, нямаше да излязат в неделя и да получа този 
резултат, допълни той. 
Защо никога не признавате, че грешите? Никога не съм чул такова признание за 5 г., а и сега не чух подобно признание, 
гласеше следващият въпрос на проф. Герджиков към Радев. 
Напротив, винаги съм си признавал грешките, ако допускам такива. В моята професия най-важното са не успехите и 
победите, а разборът на направеното - защото иначе не само няма успех, но и живот, обясни той. Достатъчно медиите на 
статуквото ме засипваха с всякакви провали, вменяваха ми всякаква вина, не подминаха и моето семейство, каза Радев. 
Казвате, че ще бъдете обединител - как ще обедините мафията с жертвите на мафията, хората с изпразнени 
шкафчета с тези с напълненото шкафче?, попита Радев. 
Не се срамувам от подкрепата на никой български гражданин. Но забелазвам, че партиите, които ви издигнаха, започнаха 
да се срамуват от вас. Цяла кампания вие ме атакувате, като ме свързвате с други хора. Подкрепям всяка осъдителна 
присъда на човек, който е извършил нещо нередно. Но не може да водите кампания срещу мен, свързвайки ме с други 
хора, критикува Герджиков. 
Приех да бъда издигнат от инициативен комитет, моята цел е да обединя всички българи около важната цел - да излезем 
от кризата, в която ни вкарахте, допълни той. Може ГЕРБ и Борисов да са допускали грешки, но направиха добрии неща, 
вие направихте само грешки, обърна се той към Радев. 
На финала двамата отговориха и на блиц анкета: 
Най-добрият съветник в политиката 
Радев: Съвестта 
Геджиков: Чистата съвест 
Най-голямата грешка 
Герджиков: Трудно ми е да съчетавам работата с личния живот - работохолик съм и не отделях достатъчно време за 
семейството си. 
Радев: Не успях да допринеса за по-ранното сваляне на режима Борисов. Някои приеха да станат кандидати на коалиция 
Магнитски. 
Герджиков: Вие се самопровъзгласихте за водач на протеста. Вие сте част от от статуквото, не сте водача на промяната. 
Радев: Не, вие сте кандидатът на коалиция Магнитски. 
Най-силно и най-слабо качество 
Радев: Най-силно - целеустременост, най-слабо - предоверяване. 
Герджиков: Вярвам в доброто у хората - и често оставам разочарован. 
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Най-добрият приятел 
Герджиков: Имам много приятели 
Радев: Аристотел е казал - който е искал да бъде приятел с всички, не е приятел с никого. Приемам всеки авиатор за 
приятел. 
Умеете ли да прощавате и кое е непростимо? 
Герджиков: Умея да прощавам и да искам прошка. Хората са много добри към мен, аз съм щастлив човек. 
Не прощавам предателството - аз съм много лоялен човек 
Радев: Прощавам. Често, налага се, работя с много хора. Непростима е лъжата. 
Най-голямото постижение? 
Герджиков: Бих посочил някои от книгите, които съм написал, защото наистина ги харесвам. Но обективно е това, че мога 
да намеря общ език с всички и хората около мен дори с различни интереси, разбират, че трябва да работим заедно за 
общия успех. 
Радев: Децата ми. Но съм горд и че като командир в една изключително трудна обстановка успях да направя много, за да 
трансформирам подготовката, да водя хората и да ги запазя. Не съм загубил нито един човек, с това се гордея. 
Последно кино или театър гледахте? 
Радев: Последно гледах театър. "Човекът от Ла Манча" във варненския театър. 
Герджиков: Това са различни изкуства. Повече ходя на кино. Преди два месеца гледах "Наистина любов", защото е забавен 
и не прекрачва границата на мелодрамата. 
Любим български президент? 
Герджиков: Бих посочил Петър Стоянов, който трябваше да встъпи в длъжност на ръба на гражданска война и постигна 
разбирателство. 
Радев: Петър Дертлиев, когото не избрахме. Мъченик на демокрацията, човек на диалога и на прошката. 
Най-силно качество на съперника ви? 
Радев: Познавам бегло Герджиков. Харесвам всички хора на знанието, науката и духа. 
Герджиков: Радев винаги ми се е струвал дисциплиниран и аз уважавам това. 
Стих от любим български поет? 
Герджиков: Не мога да цитирам, но харесвам символистите - Яворов, Дебелянов, Вапцаров, Смирненски. Недялко 
Йорданов ми подари днес книга с посвещение и ще го цитирам: "Любов човешка ще ви пожелая". Имаме нужда от любов. 
Радев: Много прекрасни поети ни зареждат, не бих откроил нито един. Последно прочетох романа "Глина" на Виктория 
Бешийска - разказва се за производители на грънци. 
Заключителните послания 
"Да можем заедно да излезем от кризата и да се обединим около нов национален идеал. Пожелавам си на Нова година 
да не размахвам пръст и да не се сърдя, защото българите трябва да са усмихнати", бе заключителното изречение на проф. 
Герджиков. 
"Българите имат нужда от промяна. Парите купуват гласове вече десетилетия. Има дни през годините, когато всички имаме 
шанса за избор за бъдеще. Този ден е 21 ноември. Гласувайте да затворим страницата на диктатурата и да си върнем 
България", завърши пък Румен Радев. 
Двамата размениха и по още една реплика с финалното здрависване. 
"Видяхте ли, че не е страшно", попита Герджиков след дълго отказваните покани за дебат от страна на Румен Радев. 
"Никога не е страшно, аз не съм от плашливите", каза президентът. 
 
√ Смесени резултати на европейските фондови борси 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха смесени резултати в ранната търговия в четвъртък, тъй 
като от една страна инвеститорите бяха фокусирани върху добрите корпоративни печалби, а от друга върху спада на цените 
на петрола и металите, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,21 пункта, или 0,04%, до 489,74 пункта. Немският показател DAX 
напредна с 3,07 пункта, или 0,02%, до 16 254,2 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 10,23 пункта, или 0,14%, 
до 7 278,59  пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100  отчете спад от 12,61  пункта, или 0,17%, до 7 278,59 
пункта. „Има постепенно навлизане на парите на европейския пазар“, коментира Греъм Секър, стратег по европейски 
акции в Morgan Stanley. 
Макар че напоследък печалбите за STOXX 600 са сравнително малки, бенчмаркът се повиши 17 пъти през последните 19 
сесии, подпомогнат от по-силния от очакваното сезон на отчетите и гъвкавата парична политика на ЕЦБ. 
„Общите настроения на инвеститорите бяха твърде предпазливи, но сега, когато опасенията от лятото за забавяне на 
икономиките на Китай и САЩ, както и за печалбите от сезона на отчетите, започват да се изпаряват, акциите могат да се 
движат при по-високи нива“, добави той. 
Aкциите на Diamler поскъпнаха с 1,14%., след като Berenberg даде оценка „купувай“ на книжата на компанията като посочи, 
че очаква наскоро отделеното подразделение Daimler Truck да донесе по-висока възвръщаемост. 
Индексът на петролните и газовите компании SXEP се понижи с 1,43%, след като черното злато поевтиня на фона на 
новината, че Китай планира да освободи количества от стратегически си резерви. 
Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании се понижи с 0,92%, след като цените на медта в Лондон 
достигнаха най-ниското си ниво от месец насам 
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Последните данни на Refinitiv показват, че очакванията са от STOXX 600 да регистрират 60,4% ръст на печалбата през 
третото тримесечие спрямо същият период на миналата година, достигайки 103,6 млрд. евро. Прогнозата от миналата 
седмица бе за ръст от 60,7%. 
Акциите на германския стоманен концерн ThyssenKrupp поскъпнаха с 5,20%, след компанията заяви, че печалбата й може 
да се удвои през следващата година. 
Цената на книжата на Playtech се повиши с 4,48%, след като  разработчикът на софтуер за онлайн хазарт получи оферта за 
поглъщане от JKO Play Ltd, фирма, чиито съсобственик е бившия шеф на Формула 1 Еди Джордан. 
Акциите на германския доставчик на автомобилни компоненти Continental поевтиняха с 4,22%, след като компанията 
съобщи, че ще освободи Волфганг Шефер като главен финансов директор след разследване за незаконното използване на 
устройства за манипулиране на данните за емисиите при дизеловите двигатели. 
Понижения на Уолстрийт 
Американските борсови индекси се понижиха в сряда, след като инвеститорите се фокусираха върху отчетите на големите 
компании за търговия на дребно и продължаващите опасения около инфлацията, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 211,17 пункта, или 0,58%, до 35 831,05 пункта, оставайки на около 1,7% 
под рекордната си стойност. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 12,23 пункта, или 0,26%, до 4 
688,67 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq заличи 52,28 пункта от стойността си, или 0,33%, 
завършвайки сесията при ниво от 15 921,57 пункта. И двата индекса са на по-малко от 1% под върховите си нива. 
За седмицата &P 500 и Nasdaq продължават да са на зелена територия, докато Dow е в червено. 
В сряда финансовият отчет за последното тримесечие на гиганта в търговията на дребно Target надмина очакванията на 
анализаторите, но акциите на компанията поевтиняха с 4,73%, след като нейният главен изпълнителен директор заяви, че 
растящите разходи може да й се отразят негативно в бъдеще, тъй като тя смята да поеме тези цени, вместо да ги предава 
на потребителите. 
Цената на книжата на компанията за подобрения в дома Lowe’s се повиши с 0,39%, след като тя не само надмина 
прогнозите на анализаторите за печалба и приходи, но повиши и прогнозите си за продажбите през цялата година. 
 „Потребителите харчат и си взаимодействат с икономиката на ниво, надминаващо очакванията“, коментира Кийт 
Бюканън, портфолио мениджър в Globalt Investments. 
И все пак, докато инвеститорите се подготвят празнично пазаруване в края на годината, те обмислят колко дълго ще 
продължат добрите време и как ще изглежда 2022 г., казва той. 
„По това време миналата година гледахме на 2021 като година на възстановяване, година на връщане към нормалното. 
Тъй като 2021 г. завършва добре, има повече оптимизъм, че 2022 г. може да бъде по-добра от очакваното“, коментира 
Бюканън. Той обаче добави, че и около следващата година има много неясноти, особено по отношение на високата 
инфлация и паричната политика на Фед. 
Акциите на Tesla поскъпнаха с 3,2% продължавайки възстановяването си от спада от 15,4% през миналата седмица. Цените 
на книжата на технологичните гиганти Microsoft, Amazon и Apple поскъпнаха съответно с 0,07%, 0,23% и 1,65% 
Междувременно акциите на Visa се сринаха с 4,7%, след като Amazon съобщи, че от догодина няма да приема плащания с 
кредитни карти на компанията, издадени във Великобритания. Промяната се случва малко след като Visa повиши таксите 
си за трансакции между Великобритания и ЕС. Цената на книжата на Mastercard, която също вдигна таксите си за тези 
трансакции, се понижи с 2,81% 
Спад в Азиатско-тихоокеанския регион 
Водещите азиатски борсови индекси записаха предимно понижения в четвъртък, следвайки вчерашните загуби на 
Уолстрийт, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 89,67 пункта, или 0,3%, до 29 598,66 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 16,66 пункта, или 0,47%, до 3 520,71 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 16,15 пункта от стойността си, или 0,65%, завършвайки сесията при ниво 
от 2 460,86 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи със 330,36 пункта, или 1,29%, до 25 319,72 пункта. Акциите 
на технологичните гиганти Alibaba, Meituan, JD и Tencent поевтиняха съответно с 5,34%, 2,46%, 3,01 % и 2,4% 
Цената на книжата на Baidu се срина със 7,84%, въпреки че компанията, която стой зад най-популярната интернет търсачка 
в Китай, отчете по-добри от очакваното приходи за третото тримесечие.  Тя предупреди, че приходите й от реклами са 
били повлияни от забавянето на икономическия растеж в Китай. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад от 15,04 пункта, или 0,51%, до 2 947,38 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 9,3 пункта, или 0,13%, до 7 379,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX регистрира спад от 1,50 пункта, или 0,25%, до 607,11 пункта. BGBX40 напредна с 0,07 пункта, или 0,05%, до 138,34 
пункта. BGTR30  изтри 0,12 пункта от стойността си, или 0,02%, достигайки ниво от 664,99 пункта. BGREIT се понижи със 0,27 
пункта, или 0,16%, до 165,84 пункта. 
 
√ Лари Съмърс обяснява с 5 аргумента защо инфлацията в САЩ излиза извън контрол 
Инфлацията в САЩ достигна 6,2% през октомври, най-високото ниво през последните три десетилетия. Данните не само 
изненадваха заради посочената сума, но и поради броя на продуктите в потребителската кошница, които са засегнали. 
Инфлацията се разпространява в стоки, услуги и сектори. Лари Съмърс, бивш министър на финансите на САЩ и един от 
най-уважаваните икономисти в страната, публикува статия, в която обяснява опасността, която носят тези промени и защо 
инфлацията, която е била временна, може да се окаже постоянна, предава eleconomista.es.  

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11483305/11/21/Larry-Summers-explica-por-que-la-inflacion-se-esta-descontrolando-con-cinco-argumentos.html
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Речта на председателя на Фед Джеръм Пауъл в Джаксън Хоул в края на август остави ясно, изчерпателно и авторитетно 
изявление, основано на пет стълба, които тогава бяха реални и дойдоха да демонстрират широко разпространената 
"преходна" история на инфлацията, която преобладаваше по това време и оформи политическото мислене в централната 
банка и в администрацията.  
Пет аргумента и едно предупреждение 
Съмърс обаче обяснява в колоната си във The Washington Post, че днес "тези пет стълба се люлеят в най-добрия случай". 
Първо, това лято Пауъл увери, че увеличението на цените е ограничено до няколко сектора. Не повече. Въпреки това през 
октомври цените на основните стоки извън храните и енергията се увеличиха с годишен темп от над 12%. Няколко индекса 
на системата на Федералния резерв, които изключват сектори с екстремни движения на цените, сега са на рекордно високо 
ниво.  
Второ, Пауъл предположи, че високата инфлация в ключови сектори, като употребявани автомобили и стоки за 
дълготрайна употреба като цяло, е под контрол и ще започне да спада отново. През октомври цените на употребяваните 
автомобили се ускориха до годишна инфлация от над 30%, новите автомобили нараснаха със 17%, докато обзавеждането 
за дома е с 10% по-скъпо от преди година. Инфлацията се разпространява.  
Трето, речта на Пауъл отбеляза, че има малко доказателства за увеличение на заплатите, което може да застраши 
прекомерната инфлация. „Това твърдение е несъстоятелно днес със свободни работни места и напускане на работа на 
рекордни нива. Служителите сменят работата си в сектори, вариращи от бързо хранене до инвестиционно банкиране, 
получиха двуцифрено увеличение на заплатите и огромно увеличение на индекса на разходите за заетост.  
Четвърто, в речта се твърди, че инфлационните очаквания остават застопорени. Когато Пауъл говори, очакванията за 
пазарна инфлация за следващия председател на Федералния резерв бяха около 2,5%. Сега те са около 3,1%, с половин 
процентен пункт повече, отколкото през последния месец. А доверието на потребителите е на 10-годишно дъно поради 
страха от инфлация.  
Пето, Пауъл наблегна на глобалните дефлационни тенденции. Но сега, през същата седмица, САЩ публикуваха най-бързия 
годишен темп на инфлация от 30 години, Япония, Китай и Германия регистрираха най-високата си инфлация от повече от 
десетилетие. А цената на петрола, най-важният глобален фактор за инфлацията, е много висока и фючърсните пазари не 
очакват тя да падне бързо.  
Други инфлационни фактори  
В допълнение към всичко по-горе, Съмърс уверява, че има и други признаци, които разкриват излишната ликвидност и 
страха от по-висока инфлация: "Действията на Meme, покупката на опции за продажба на дребно, развитието на пазара на 
криптовалути, кредитните спредове и някои първоначални оценки предполагат, че пазарите са в буйна ситуация", пише 
той. 
Също така цените на жилищата и наемите са се увеличили с 15-20% през последната година. Тези движения далеч не са 
напълно отразени в жилищния компонент на индекса на потребителските цени, който представлява една трета от индекса 
на потребителските цени, което предполага, че все още има значителен натиск за инфлация, който още не е дошъл, казва 
експертът.  
Всичко това оставя едно предупреждение или сигнал за събуждане. Джо Байдън може да загуби популярност, ако 
инфлацията остане висока твърде дълго и властите не направят всичко по силите си, за да я върнат в руслото.  
"Прекомерната инфлация и усещането, че тя не се контролира, помогнаха за избирането на Ричард Никсън и Роналд 
Рейгън. Сега съществува риск Доналд Тръмп да се върне на власт. Въпреки че прегрятата икономика е относително добър 
проблем в сравнение с пандемия или финансов криза, тя ще даде метастази и ще застраши просперитета и доверието на 
обществото, освен ако не бъде ясно разпозната и адресирана", казва американският икономист.  
 
√ Петролът върви към четвърти пореден седмичен спад 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, след като инвеститорите възприеха мнението, че 
потенциалното координирано освобождаване на резерви от суров петрол от големите световни икономики ще окаже по-
малко от очакваното въздействие върху цените, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 българско време сортът Брент поскъпна с 0,83 долара, или 1,02%, до 82,07 долара за барел, след като вчера 
достигна шестседмично дъно, преди завърши сесията с ръст от 1,2%. Цената на американския лек суров петрол WTI се 
повиши с 0,76 долара, или 0,96%, до 79,77 долара за барел. И двата бенчмарка вървят към четвърти пореден седмичен 
спад. 
Пазарните движения в четвъртък последваха доклад на Ройтерс, че Съединените щати са помолили Китай, Япония и други 
големи купувачи да се присъединят към освобождаването на петрол от стратегическите си резерви. 
„Пазарът обаче остава фундаментално стегнат и е малко вероятно каквото и да е количество освободени запаси да 
променят съществено глобалния баланс“, пишат в бележка анализатори на Fitch Solutions. „По тази причина ние очакваме 
всяко влошаване на цените да бъде ограничено както по мащаб, така и по времетраене“, добавят те. 
Призивът на администрацията на Байдън за координирано освобождаване на петролни запаси се разглежда като сигнал 
към производствената група на ОПЕК+, че тя трябва да увеличи добива, за да отговори на опасенията за високите цени на 
горивата в най-големите икономики в света - Съединените щати, Китай и Япония. 
Брент, който е нарасналс почти 60% от началото тази година, наскоро предизвика по-широк енергийен срив, тъй търсенето 
на петрол е високо в икономиките, възстановяващи се от пандемията от COVID-19, а Организацията на страните 
износителки на петрол (ОПЕК) и съюзниците, известни като ОПЕК+, се придържа към постепенно увеличаване на добива. 
ОПЕК засега се придържа към  безпрецедентното си ограничаване на производството, въпреки че цените се възстановиха 
от дълбините на ранните етапи на пандемията на коронавирус. 
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Данните, показващи, че износът на петрол от Саудитска Арабия е достигнал осеммесечен връх през септември, 
нараствайки за пети пореден месец, също помогнаха за поддържане на цените. 
 
√ ООН предупреди за предстоящ скок на глобалните цени на вноса  
Скокът на цените на контейнерния превоз представлява заплаха за възстановяването на световната икономика, като 
малките държави, зависещи от доставките по море, са най-тежко засегнати от повишението на цените на вноса. Това заяви 
Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), цитирана от Ройтерс. 
Нарастването на търсенето на потребителски стоки по време на пандемията създаде големи затруднения по веригите на 
доставки по цял свят, което от своя страна се отрази на предлагането на контейноровози. По тази причина 
корабоплавателния сектор и служителите на пристанищата смятат, че проблемите с веригата на доставки ще продължат и 
през 2022 г. 
„Настоящото повишение на цените на контейнерния превоз ще има огромен ефект върху търговията и ще подкопае 
социалното и икономическото възстановяване, особено в развиващите се страни, докато операциите по морско 
корабоплаване се върнат към нормалното си състояние“, каза генералният секретар на UNCTAD Ребека Гринспан. 
В своя доклад за морския транспорт през 2021 г. UNCTAD посочва, че ако настоящото повишение на цените на товарните 
превози се запази, до 2023 г. глобалните цени на вноса могат да нараснат с 11%, а потребителските цени да поскъпнат с 
1,5%. 
„Очаква се въздействието да бъде по-значително при по-малките икономики, които зависят силно от вносните стоки за 
голяма част от нуждите си за потребление“, добави тя. 
UNCTAD призова заинтересованите страни от морската верига за доставки, включително контейнерни линии, пристанища, 
доставчици на вътрешен транспорт, митници и спедитори, „да работят заедно, за да споделят информация и да направят 
морския транспорт по-ефективен“. 
„На фона на този натиск върху разходите и трайното смущение на пазара, става все по-важно да се следи пазарното 
поведение и гарантира прозрачност, когато става въпрос за определяне на такси и допълнителни такси“, се казва в призива 
на UNCTAD. 
 
БНР 
 
√ Пеканов: България очаква 11 млрд. евро за кохезионна политика 
Страната ни очаква да бъдат отпуснати 11 млрд. евро по кохезионната политика, заяви вицепремиерът по управлението 
на европейските средства Атанас Пеканов на влизане в Съвета на ЕС.  
"Тревожната ситуация е, че някои от нашите региони са много бедни и затова в новия програмен период по-голямата част 
от ресурсите трябва да отиват към тях и извън столицата", подчерта той и допълни: 
"В последните месеци имахме доста усилени преговори с Европейската комисия и смятам, че изчистихме двата основни 
отворени въпроса, които бяха все още отворени през лятото. В момента сме във финалната фаза на уговаряне на 
документите и това ще ни позволи към края на годината и началото на следващата година оперативните програми да 
бъдат подадени, както и споразумението за партньорство. Това ще отключи за България 11 милиарда евро по кохезионната 
политика". 
Вицепремиерът Пеканов участва в заседанието на Съвет "Общи въпроси". 
 
√ НСИ: Новорегистрираните безработни отново са повече от започналите работа 
Новорегистрираните безработни в цялата страна продължават да са повече от започналите работа. Това сочат най-новите 
данни от специализираното наблюдение на пазара на труда заради Covid-19 на Националния статистически институт и 
Агенцията по заетостта. 
През седмицата от 8-ми до 14-ти ноември те са 5 350 новорегистрирани при 3 070 започнали работа. Областите с най-голям 
превес на новорегистрираните безработни над устроените на работа чрез бюрата по труда, в последната наблюдавана 
седмица - от 8 до 14 ноември, са:  Хасково, Пловдив, Бургас, Варна, Видин, Благоевград. 
Тенденцията записаните в бюрата по труда да са повече от намерилите препитание, започна през юли и от тогава е 
неизменна, сочат данните от ежеседмичното наблюдение на пазара на труда. 
От края на декември 2020 година до момента общо в цялата страна в бюрата по труда са регистрирани 245 600 души, а 
започналите работа са 203 300 души. 
 
√ София: Няма напредък по изпълнението на Договора за добросъседство със Скопие  
Служебният министър на външните работи Светлан Стоев е потвърдил вчера пред посланиците на останалите страни 
членки на Европейския съюз в София последователната българска подкрепа за присъединяването на Западните Балкани 
към съюза, основана на принципа на собствените заслуги на всяка от кандидатстващите страни. 
За Република Северна Македония служебният министър е подчертал усилията, които се полагат през последните месеци 
от българска страна да бъдат решени отворените въпроси в двустранните отношения. В същото време обаче продължава 
да няма какъвто и да било напредък по изпълнението на Договора за добросъседство, е казал Светлан Стоев и е допълнил:  
„България още чака конкретни стъпки от Скопие за отказ от териториални и малцинствени претенции, преустановяване на 
езика на омразата срещу България, промяна на учебниците при отчитане на общата ни история, гарантиране на правата на 
гражданите на Република Северна Македония с българско самосъзнание“.  
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„Не виждаме  напредък, защото няма политическа воля за решаване на тези въпроси“, е констатирал служебният ни 
министър на външните работи. 
На фона на тази картина България не може да подкрепи провеждане на първа Междуправителствена конференция със 
Скопие. Настоящият проект на Преговорна рамка за присъединяване на РСМ също не отразява предложенията на 
българската страна и следователно България не може да я подкрепи, е заключил Светлан Стоев. 
 
√ България: Турция категорично да се въздържа от пропаганда на балотажа за президент  
България очаква турските институции категорично да се въздържат от пропагандни действия и политически послания, 
имащи отношение към изборния процес в страната ни, по време на балотажа на изборите за президент. 
Тази позиция е заявена на среща между постоянния секретар на Министерството на външните работи Иван Кондов и 
извънредния и пълномощен посланик на Турция в София Айлин Секизкьок, съобщават от външното ни министерство. 
Двамата са обсъдили случаи на ангажиране на официални лица, турски политически лидери, изселнически организации и 
медии с предизборна агитация, както и призиви в Турция за гласуване в полза на политическа партия у нас.  
По-рано вчера служебният вътрешен министър Бойко Рашков, като се позова на публикации в турски медии, обвини 
Турция в намеса във вътрешните работи на страната ни по време на изборите за президент и парламент на 14 ноември. 
„Разбира се с някои факти, на които станахме свидетели всички ние, българските граждани, във връзка с поведението на 
някои представителни органи в нашата източна, или югоизточна съседка Турция, включително, което може да се тълкува, 
след като касае директно политически процес у нас – избори за формиране на висшата държавна власт, като намеса във 
вътрешните работи на Република България“, заяви Рашков.  
Той получил оплаквания от български граждани от турския етнос в Кърджали, че са били заплашвани, че „ако не гласуват 
за ДПС, някой отново щял да им променя имената на български“. 
Мирно шествие се проведе вчера в Стара Загора с искания за ненамеса от страна на Турция в изборите у нас. Хората 
тръгнаха по централния булевард към Областна управа, за да изразят гражданската си позиция за по-голяма избирателна 
активност на балотажа в неделя и за съпротива срещу организирания вот в Турция. 
„Това е извънпартийно мероприятия“, посочи адвокат Иван Бахчеванов, един от организаторите. 
 
√ Турското външно министерство привика българския посланик в Анкара 
Посланикът на България в Турция Ангел Чолаков е бил извикан на спешна среща в Министерството на външните работи на 
Турция късно снощи за разговори. 
На срещата с посланик Чолаков турската страна е отхвърлила твърденията, че официални институции в страната се бъркат 
във вътрешните работи на България и пренасочват избирателите по време на българските избори. Това съобщи 
официалната телевизия на страната ТРТ.  
На срещата с българския посланик в Анкара, турската страна е изложила позиция, в която привикването на турската 
посланичка в българското Външно министерство и “поставянето на дневен ред на неоснователни твърдения от страна на 
българските институции било посрещнато с неразбиране”. Било посочено, че Анкара очаква с гласуването в Турция да не 
се злоупотребява в българската вътрешна политика. На посланик Чолаков, е била връчена нота, съобщи още ТРТ. 
 
√ Милен Велчев: Парите в Бюджет 2022 няма да стигнат за всичко, ще трябват компромиси 
Интервю на Даниела Големинова с Милен Велчев в предаването ''12+3'' 
"За да има стабилен Бюджет 2022, трябва той да е подкрепен от мнозинството депутати в Народното събрание. Преди 
договаряне на политиките, не могат да бъдат оформени чертите му. Министерството на финансите е приготвило скелет, за 
да облекчи работата по окончателното оформяне на бюджета, но параметри в него могат да бъдат променяни".  
Това каза пред БНР Милен Велчев, финансов министър в периода 2001 - 2005 година.  
По думите му на теория е възможно да влезем в новата година без бюджет.  
"Подводни камъни може да има, възможно е забавяне на съставяне на коалицията. Реално е до 31 декември да не бъде 
приет бюджет, но изоставяне от две седмици или месец не е фатално, защото от 1 януари ще започнем да работим по 
параметрите на сегашния. Проблем би било проваляне на съставянето на управляваща коалиция".  
В предаването "12+3" Велчев посочи, че бюджетът за следващата година трябва да отразява приоритетните за 
управляващите политики.  
"Гарантирам, че парите няма да стигнат за всичко и ще трябва да се правят сериозни компромиси. Ще трябва да се 
предвидят достатъчно средства за компенсиране на доходите заради инфлацията, за реформи във важни сфери като 
здравеопазване и образование, пари за анти Covid мерки. Трябва да има и сума за кампания за ваксиниране, което е по-
ефективно, отколкото да тичаш след събитията".  
Според него трудният период ще се изчерпа до края на зимата, тъй като високи цени за енергийни източници обикновено 
са преходни, инфлацията също. 
Интервюто с Милен Велчев можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Заболеваемостта от коронавирус намалява плавно, но убедително 
С проф. Ива Христова разговаря Антония Попова 
Заболеваемостта намалява плавно и убедително, определно има място за оптимизъм и това се дължи на 
ограниченията, които бяха предприети със зелените сертификати. Това заяви в интервю за Радио Пловдив директорът 
на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова, като уточни, че намалението на 
заболеваемостта, изчислена на 14-дневна база на 100 хиляди души, е с около 30 на ден.   

https://bnr.bg/post/101559333/milen-velchev
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Вчера е 669 на 100 хил. души, в сряда беше 699, а преди това е била 728 на 100 хил. население. Кърджали вече е в жълтата 
зона със стойности под 250 на 100 хиляди души, Смолян и Търговище са под 500 на 100 хиляди души, а някои области ще 
минат от тъмночервената в червената зона, каза проф. Христова.   
Въпреки оптимистичната тенденция, тя призова за продължаване на ваксинирането и определи бустерните дози като 
надежден източник за защита. По думите ѝ хората, които са преболедували или ваксинирани преди повече от 8 месеца, 
трябва да си поставят бустерни дози. 
Вирусът е много заразен и при делта варианта един разболял се заразява много повече хора. Освен това болните с 
делта варианта задържат по-дълго вируса. Той се доказва по-рано, на 4-ия ден и остава по-дълго, до 18-ия ден, каза 
проф. Христова. Според нея сегашните ограничителни мерки трябва да бъдат продължени поне с още един месец. 
Цялото интервю можете да чуете в прикачения звуков файл. 
 
√ ДАМТН с поредна кампания „Безопасна Коледа“ 
От следващата седмица Държавна агенция за метрологичен и технически надзор започва традиционната кампания 
„Безопасна Коледа“. Кампанията се провежда за 10-ти път на територията на цялата страна и ще продължи до 22-ри 
декември. 
Проверките ще се фокусират върху няколко групи продукти на пазара – електрически светлинни гирлянди, пиротехника, 
детски играчки и карнавални костюми. 
Стоките са избрани на база най-голямо търсене. Целта на кампанията е да осигури безопасността на потребителите. 
Ще се следи за маркировка за съответствие, инструкция за употреба,  наименование и адрес на икономическия оператор, 
видими несъответствия при продуктите, които могат да се установят по време на проверката,  специфични 
предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба на продуктите. 
От ДАМТН припомнят, че при кампанията миналата година са установени нарушения при стотици играчки, гирлянди и 
пиротехнически изделия. 
Най-често нарушенията са при продукти с нисък ценови клас. Често те са с неясен произход. 
 
√ Сухопътните войски честват своя празник  
Сухопътните войски честват своя празник. Командирът им генерал-майор Михаил Попов изрази надежда проектът за нова 
бойна машина на пехотата все пак да се осъществи. 
Проектът за нови бойни машини е трeтият голям за модернизацията на Българската армия. Но и единственият, който още 
не е осъществен. Предишната процедура за 1,2 млрд. лева беше прекратена заради надвишаване цена на офертите на 
двете класирани фирми. Военните казват, че проектът не е спрян. Затова генерал-майор Михаил Попов се надява: „Нова 
военна машина. Това е в големия списък с желанията. Ясно е, че следващата година, не знам дали ще стане..." 
Казва генерал-майор Михаил Попов и припомня, че военните са си свършили работата с вариантите. „Това, което спомена 
началникът на отбраната, е единият вариант. Правителство, правителство. ТЕРЕМ да произвежда нещата. Продължаване 
на процедурата под същата форма, защото процедурата е спряна. Увеличаване на парите. Намаляване на броя на 
батальонните бойни групи или намаляване на исканията, които са вече не съвсем реалистичнr. Всички варианти са на 
масата. Решението е по-скоро политическо. Редовно или служебно - правителство има“ 
Наскоро докладът на служебния кабинет за оценката на способностите на армията отчете, че изоставането на проекта 
затруднява и ангажиментите ни към НАТО. 
„Сериозно изостава изграждането на приоритетната за НАТО тежка механизирана бригада“, припомня докладът. 
Генерал-майор Михаил Попов очаква догодина да започне и модернизацията на автомат „Калашников“. Договори има за 
каски и бронежилетки и така след година всички от Сухопътните войски ще имат еднаква екипировка. Добри са резултатите 
с попълването на вакантните места за войниците, каза генерал-майор Михаил Попов: „Каквото сме обявили, сме го 
попълнили. Даже на няколко места имаме доста повече кандидати от обявените места. Правим опити да намерим още 
места. Доволни сме от конкурсите“. 
 
√ Нощ на театрите за девети път в България 
С посланието „Другата страна на театъра“ идва тазгодишната Нощ на театрите на 20 ноември.Нашата страна се присъедини 
към европейската инициатива през 2013 година с идеята да стане част от общия празник на всички, които обичат 
театралното изкуство – независимо от коя страна на сцената са.  
Тази година Нощ на театрите ще има в 11 български града – София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Благоевград, 
Плевен, Шумен, Сливен, Кърджали и Търговище. Заради продължаващата епидемия, програмата включва събития както 
на живо, така и в различни онлайн платформи. 
Театралният празник ще бъде символично открит още тази вечер (19 ноември) от 18 часа с интригуващо подгряващо 
събитие, подготвено от Театър „Реплика“. В Националния студентски дом актьорите ще представят своя най-нов спектакъл 
„Престъпление и наказание“ – театрален сериал в осем части по романа на Ф. М. Достоевски, под режисурата на Георг 
Жено. Всяка част ще бъде по 45 минути, с антракт по 15 минути между тях. Така спектакълът ще започне в петък, но ще 
продължи до първите часове на 20 ноември, тъй като общата му продължителност е 8 часа. 
В София Нощта на театрите се провежда с подкрепата на Столичната община и ще започне от сутринта с представления за 
децата, организирани от Софийската опера и балет, Младежкия театър „Николай Бинев“, Театър „Възраждане“, 
Университетския театър към НБУ и Руския културно-информационен център. 

https://bnr.bg/post/101559080
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В 12 часа и в 13.15 часа Софийската опера и балет кани своите зрители на обиколка зад кулисите. Включването в разходките 
е с предварително записване и до изчерпване на местата, които заради противоепидемичните мерки са с намален 
капацитет. 
Точно в 12 часа ще започне и откритото студио LIVE CAM „Другата страна на театъра“, което ще се излъчва на живо във 
фейсбук за всички почитатели на театралното изкуство в България и по света. Тази година за различните лица на театъра 
ще разкажат и режисьорите, и драматурзите, и актьорите. Част от темите, които ще се дискутират, са свързани с театъра в 
Covid ерата и възхода на новите формати, кризата и трансформацията в изкуството, българската драматургия тук и сега на 
театралната сцена, както и новите пространства за култура. Ще има преки включвания от Чикаго, Лос Анжелис и Тулуза. 
Кой ще участва в тези преки включвания и каква програма да очакваме от деветото издание на Нощта на театрите, разказа 
в „Артефир“ Мария Панайотова, представител на организаторите. 
 
√ Драстично поскъпват строителните материали, клиентите се презапасяват 
Строителните материали са поскъпнали драстично от началото на годината. Това заяви Теодор Пейчев, мениджър 
„Продажби“ на един от големите складове в Стара Загора. Увеличението при някои артикули достига 300-400 %, въпреки 
това има огромно търсене и презапасяване от страна на клиентите, коментира Пейчев. По думите му: "Поскъпването е при 
основни стоки като дървен материал, топло и хидроизолации, гипсокартон, а има и клиенти, които пазаруват за строежи и 
обекти, които ще строят догодина ".  
Голямата консумация на суровини в световен мащаб и енергийната криза са сред причините за скока на цените при 
строителните материали, каза още Теодор Пейчев, като отчете сред проблемите в търговията и забавянето на доставките 
или изобщо невъзможността за зареждане. 
Старозагорският търговец на строителни материали сподели, че липсват и основни суровини, а от там няма и изделия за 
пазара. 
"Ценообразуването в много случаи е всеки ден, спрямо доставките", посочи Теодор Пейчев и прогнозира скока на цените 
да продължи до пролетта на следващата година, като много от фирмите, които не са гъвкави, няма да успеят да се задържат 
на пазара.  
В звуковия файл чуйте интервюто на Тошка Събева. 
 
√ Българка е сред най-значимите личности под 40-годишна възраст, според „Business Elite” 
Българка - предприемач е отличена като една от най-значимите личности под 40-годишна възраст в наградите „Business 
Elite” за тази година. 32-годишната Виктория Викторова е направила впечатление със своя стартъп, който предоставя на 
фирми психотерапия под формата на социална придобивка. Компанията свързва абонатите си с мрежа от специално 
подбрани независими психолози и психотерапевти, улеснявайки процеса по намиране на правилния специалист и 
запазването на час. Журито е взело предвид и други дейности, развивани от Викторова.  
Призовете „Business Elite" се присъждат на млади предприемачи  
Призовете „Business Elite’s 40 under 40” се присъждат ежегодно и отличават значими млади предприемачи от Югоизточна 
Европа, а чрез отделни издания – и в други региони по света. Организаторите взимат предвид постижения, репутация, 
лидерски умения и амбиция за последващо развитие на бизнеса, когато избират победителите. Сред по-детайлното 
описание на критериите са и предишни работни места, бизнес постижения, потенциал на настоящите бизнес начинания за 
международна експанзия, корпоративни ценности и мисия, вдъхновяваща лична история и много други. 
Церемонията по награждаване за 2021 г. беше насрочена за септември в Милано, но поради усложнената 
епидемиологична обстановка се проведе в Истанбул.  
 
√ Евродепутати призовават ЕК да затегне одита на еврофондовете в България 
Делегацията от мониторинговата група към Европейския парламент, която посети България в края на септември, призовава 
Еврокомисията да затегне мониторинга и одита на еврофондовете в България, включително по Механизма за 
възстановяване и устойчивост. 
Групата ще продължи да наблюдава страната ни и в бъдеще, се казва в доклада, изготвен след визитата. 
Делегацията признава ограничените правомощия на служебното правителство да се справи с много от 
предизвикателствата, но е окуражена от ефективното използване на инструментите, с които то разполага, се казва в 
документа. 
В него се подчертава, че остава проблемно преследването на корупцията по високите етажи на властта. Делегацията 
изразява безпокойство и от съобщенията, че полицейската бруталност през лятото на миналата година не е била 
разследвана както трябва. 
Евродепутатите обръщат внимание, че въпросът с отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор остава да 
бъде решен в контекста на по-дълбоки съдебни реформи веднага, щом политическата ситуация го позволи. 
Според тях остава обезпокоителна ситуацията с медиите и властите трябва да увеличат усилията за подобряване на 
условията за работата и безопасността на журналистите. 
Силната концентрация на медийната собственост и липсата на необходимата прозрачност при разпределението на 
европейското и държавно финансиране трябва да бъдат на челно място в политическия дневен ред, се казва още в 
документа. Изразява се и безпокойство от речта на омразата към хора с нетрадиционна сексуална ориентация, ромите и 
от домашното насилие. 
Дебатите по доклада в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на Европарламента трябваше да се 
проведат вчера, но бяха отложени за 29 ноември. 

https://bnr.bg/post/101559477
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√ Европа понижи прогнозата си за икономиката ни - какво означава това? 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) понижи прогнозата си за икономиката на България за тази година, 
но я повиши леко за следващата 2022 г. Според последния доклад на банката "Регионални икономически перспективи", 
икономиката на страната ни ще се разшири с 4,2% тази година, което е с 0,3 процентни пункта по-ниско спрямо предишната 
прогноза от юни. За следващата година, очакванията са ръстът на икономиката да достигне 4,4%. За сравнение, 
предишните прогнози бяха за разширяване от 4,0%. Съгласно доклада, доходът на глава на населението в страната е 
достигнал нивата от четвъртото тримесечие на 2019 г. през второто тримесечие на 2021 г. Банката отбелязва, че макар през 
първата половина на 2021 г., БВП да се е разширил с 3,1% на годишна база, инерцията на възстановяване се е забавила 
през второто тримесечие. Частното потребление се е ускорило през вторите три месеца на годината на фона на 
облекчените мерки около пандемията и силния ръст на заплащането. В същото време обаче възстановяването на 
инвестициите остава слабо, на около 7% под предкризисните нива. Какво означава тази прогноза за страната ни и ще 
започне ли възстановяване след проведените избори? Износът на стоки се е възстановил до по-голяма степен през 
второто тримесечие на 2021 г. след скромни данни за същия период година по- рано. Износът на услуги бележи силно 
представяне през периода, увеличавайки се с 45%, което обаче не е достатъчно да се затвори разликата с предкризисните 
нива. Според доклада рисковете пред страната са свързани с ниските нива на ваксинация и продължаващата политическа 
криза. По темата разговаряхме с Красимира Георгиева, главен редактор на сп. "Бизнес Глобъл": 
"Това е много ясен знак, че икономиката на България не се възстановява от пандемията с темповете, с които се 
възстановяват преките ни конкуренти. Преди дни излезе и есенната макро прогноза на Европейската комисия, която е 
същия тренд. Там икономическият ръст на България намалява, той е под 4% за разлика от общия тренд в ЕС, където е за 
малко по- силен ръст от очакваното, от пролетните прогнози, т.е. икономиката на България се възстановява по- слабо ... 
Нещото, което прави впечатление е, че от ЕБВР казват, че възстановяването, ръстът на българската икономика тази година 
се движи основно от частното потребление, но изостават инвестициите. А точно инвестициите са показател за един 
дълготраен и стабилен икономически ръст."- посочи Красимира Георгиева. 
Трябва ли да ни плаши прогнозата на ЕБВР за развитието на икономиката на страната ни? Това попитахме Адриан 
Николов, икономист от Института за пазарна икономика. 
"Тази прогноза не се различава кой знае колко много от прогнозите, които дават другите институции. На 11 ноември бе 
публикувана и есенната прогноза на Комисията, която сочи един относително по- бавен ръст в сравнение с предишния 
период. Комисията ни дава 3.8% ръст на БВП през 2021 година 4.1% определя за 2023 година. Та това, което ни дават 
институциите всъщност е едно възстановяване към това, което имахме като икономическа динамика преди кризата. 3.6% 
бе традиционния ръст на българската икономика в годините на сериозна разширяване в периода преди кризата и реално 
ни е се връщаме до голяма степен в това русло. Няма нищо особено и шокиращо."- обясни Адриан Николов. 
Какво казва бизнесът в БГ Северозапад? Разговаряхме с Пламен Каменов, собственик на шивашко предприятие във 
Видин: 
"Определено моите очаквания са оптимистични. Оптимизмът е дълбоко заложен у хората, той произтича и от генетичния 
ни код и чувството ни за самосъхранение. ние вече доста години, те са вече повече от 30 се надяваме, но този път самата 
обстановка е много по- различна от онова, на което бяхме свидетели през този период от време. Лошото е, че нещата 
стигнаха дотам, че те започват да се решават не заради нас, а въпреки нас. Ние сме от една страна член на ЕС, а от другата 
страна стои прецедента нашето и икономическо, и политическо, и социално състояние. Общество, което е в разпад на 
ценностната си система, на морала, на моралните си устои- това означава, че без оптимизъм няма да можем да решим 
проблемите си."- каза Пламен Каменов. 
Оптимисти ли са видинчани за възстановяване след проведените избори в неделя - това ги попитахме в анкета: 
"С новите, новите ... тези "ПП", надявам се да се подобрят тези неща- стандарт на живот, благополучие на народа. Друго е 
да си временно, а друго е вече да си стъпил на педала на властта. Това са много сложни икономически понятия и термини, 
а аз не съм вътре в нещата и не мога да ги коментирам. Аза само коментирам от страната на битов потребител ... Самият 
ЕС трябва да претърпи промени, а не само ние. Ние виждаме истината малко по- добре от тях. Ние, източните държави и 
тези от Централна Европа. Разбира се, че икономиката е свързана със здравната криза. Икономиката се задъхва. Не може 
и да не се появят спекуланти."- коментираха видинчани. 
Като цяло за 37-те страни в региона, който покрива ЕБВР, тя повишава прогнозата си за 2021 г. до ръст от 5,5%. Това 
представлява възходяща корекция спрямо прогнозата от юни и се дължи на силното представяне през първото полугодие, 
но въпреки това банката предупреждава, че предстоят сериозни рискове. Каква трябва да бъде първата стъпка на 
следващото правителство, за да започне плавен ръст на икономиката на България - това попитахме Красимира 
Георгиева, главен редактор на сп. "Бизнес Глобъл". 
"Основното нещо е рязко да се вдигне темпът на ваксинация. Това е нещото, което се повтаря и в двете прогнози- и на 
Европейската банка и на Европейската комисия. Това се повтаря като причина, за да се понижава прогнозата за развитието 
на икономиката на България. Когато хората са ваксинирани, ще може общественият и икономическият живот да си работят 
по нормалния начин. Няма да има рестрикции и няма да има затваряния." 
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл към материала. 
 
√ Селскостопанската политика на ЕС в периода на зелените трансформации 
Общата селскостопанска политика(ОСП) на ЕС доминира дневния ред в европейските институции. Напредъка по Пакет 
реформа на ОСП бе подложен на задълбочена дискусия в началото на месеца на заседание на Специалния комитет по 
селско стопанство в Брюксел. Регламентите, свързани с селскостопанската политика, ще бъдат гласувани от ЕП на 23 
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ноември. Пакетът от стратегически мерки ще премине одобрение от Съвета на ЕС в началото на декември. Важен момент 
в натоварения процес по договаряне на ОСП заема представянето на националните стратегически планове на всяка страна 
членка. Срокът за това изтича в края на годината. Той ще бъде последван от шестмесечен период на оценка на 
стратегическите планове. В този сгъстен цикъл се очаква и държавите-членки да гласуват спешни прилагащи актове в 
новосъздадения „Комитет по ОСП“ преди официалното й приемане в навечерието на коледните празници. 
Селскостопанската политика на ЕС за следващия програмен период трябва да заработи от 1 януари 2023г. 
Ако в предходните варианти на ОСП на ЕС погледът бе насочен върху средствата и тяхното разпределение, то днес 
вниманието се приковава към екологичните реформи, които навлизат в европейското земеделие по линия на "Зелената 
сделка". Именно екологията и климатичните цели ще доминират дейностите в ОСП на Съюза до 2023г.. Зелено 
земеделие – това е посоката, която стопаните в 27-те страни членки на ЕС трябва да следват. Сред конкретните стъпки към 
осъществяване на екологичните политики в земеделието личи намаляването на употребата на пестициди с 50%, 
ограничаване с поне 20% на използването на торове, както и превръщането на ¼ от земеделските площи в такива за 
биологично производство. "Новата ОСП ще бъде гарант за икономическата и социална устойчивост на земеделските 
производители в ЕС", заяви в навечерието на приемането на окончателното споразумение по документите, които 
съставляват бъдещата ОСП, българският евродепутат от ЕНП Асим Адемов. 
Подкрепата за младите фермери е изключително важна на фона на притеснителни данни за ангажираността в селското 
стопанство. Докладът сочи, че средната възраст на стопаните в ЕС расте, а броят на младите под 35г. значително спада. 
Предвид ситуацията с пандемията и в отговор на други кризи в ОСП на ЕС трябва да бъде създаден кризисен резерв в 
размер 450млн. евро за реакция при извънредни ситуация. За да приспособят своите стопанства към новите изисквания 
производителите ще имаТ известно време на разположение. "Завишаването на екологичното производство ще даде 
негативно отражение върху ефективността на земеделието". За това призна друг от българските евродепутати и член 
на Комисия по земеделие и развитие на селските райони към ЕП Атидже Алиева-Вели. Тя изрази надежда, че при 
приемането на окончателния вариант на ОСП ще бъде намерен балансът, за да не бъдат екологичните решения за сметка 
на ефективността и конкурентоспособността на земеделците. 
Зелената европейска сделка безспорно ще играе ключова роля в селското стопанство на страните-членки на ЕС. 
Екологичните политики обаче по-скоро притесняват производителите в България, които към момента нямат яснота по 
какъв начин да настроят своите стопанства. За това призна председателят на Националната асоциация на 
зърнопроизводителите Костадин Костадинов. Той бе категоричен, че ограничаването на прилагането на торове и препрати 
ще намали производителността на заетите в селското стопанство.  
 
√ ЕК удължи с 6 месеца рамката за подпомагане на бизнеса заради Covid-19 
Европейската комисия удължи до края на юни догодина срока на действие на Временната рамка за държавна помощ, 
която да подпомогне бизнеса да се справи с последиците от Covid-19. Срокът изтичаше в края на тази година. 
Новата мярка ще позволи на страните от ЕС при необходимост да разширят схемите си за подпомагане и да гарантират, че 
предприятията, които все още са засегнати от кризата, няма внезапно да бъдат лишени от необходимата подкрепа. 
Комисията въведе и две нови мерки за допълнителен ограничен период от време. Чрез тях се осигуряват преки стимули 
за частни инвестиции, насочени към бъдещето и мерки за подкрепа на платежоспособността. 
 
√ Австрийският парламент свали имунитета на бившия канцлер Себастиан Курц  
Австрийският парламент гласува единодушно да бъде вдигнат депутатският имунитет срещу съдебно преследване на 
доскорошния канцлер Себастиан Курц, който е разследван за корупция, съобщават местните медии. 
Курц подаде оставка на 11 октомври след серия от обиски в канцлерството, финансовото министерство и централата на 
Народната партия. Следствието твърди, че през 2016 година, когато още беше министър на външните работи, Курц и хора 
от екипа му са използвали държавни средства, за да платят за фалшиви допитвания до общественото мнение и за 
публикуването им в един от австрийските таблоиди, за да може Курц да стане лидер на Народната партия и съответно - 
канцлер. 
След като се оттегли от канцлерския пост, Курц остана депутат и лидер на парламентарната група на партията си. 
Коалиционният партньор - Зелената партия - продължи да подкрепя правителството и канцлер стана Александър 
Шаленберг. 
Курц отхвърля отправените му обвинения. 
 
√ Беларус каза каква сделка е предложена на Меркел по кризата с мигрантите 
Европейският съюз да приеме 2000 имигранти, които в момента са на границата между Полша и Беларус, а Минск да 
осигури връщането на други 5000 в родните им страни. 
Такова решение на граничната криза са обсъдили германският канцлер Ангела Меркел и президентът на Беларус 
Александър Лукашенко, според негова говорителка. 
Вчера стотици иракчани, не успели да преминат в Полша, отлетяха обратно за страната си. 
Полските гранични войски продължават да съобщават за организирани опити за нелегално преминаване от Беларус на 
тяхна територия. При поредният такъв задържаните на полска територия са 200 души. 
Външните министри на страните от Г-7 призоваха вчера Беларус да прекрати „агресивната“ кампания, в която използва 
бежанците. След като повечето авиокомпании, обслужващи Близкия изток, спряха полетите си към Минск, вчера започна 
осъществяването на обратни курсове. 374 иракчани се върнаха в страната си. 
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На границата обаче остават хиляди, които продължават да искат убежище в Европейския съюз. По изчисления на Минск - 
7000. 
Стана ясно и какво е предложил Александър Лукашенко в разговора си с Ангела Меркел. 
„В първия разговор с Ангела Меркел президентът предложи следният механизъм – ЕС прави хуманитарен коридор за 2000 
бежанци в лагера, ние се ангажираме да помогнем на други 5000, доколкото можем и доколкото те искат да се върнат в 
страните си. И Ангела Меркел съгласно договореностите ще говори с ЕС относно организирането на хуманитарен коридор 
до Германия“, каза говорителката на беларуския лидер Наталия Ейсмонт. 
За Европейската комисия обаче въпрос за преки преговори с режима на Лукашенко не стои, по думите на говорителят Ерик 
Мамер. Той коментира по следния начин разговора между Меркел и Лукашенко: 
„Страните членки поддържат двустранни контакти с когото пожелаят, това е абсолютно нормално в дипломацията. Също 
така има много близки контакти по всяко време между Европейската комисия и отделните държави в ЕС.“ 
Още две европейски реакции по кризата на границите с Беларус: 
Германският вътрешен министър Хорст Зеехофер нарече дезинформация твърдението, че Европейският съюз ще приеме 
2000 имигранти от Беларус. 
А полският премиер Матеуш Моравецки бе критичен, че с преките си разговори с Лукашенко Меркел легитимира режима 
му. 
 
√ Байдън поиска Федералната комисия за търговия да проучи енергийните фирми заради високите цени 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън поиска от Федералната комисия за търговия (FTC) "незабавно да разследва 
нарастващите доказателства за антипотребителско поведение от страна на петролни и газови компании". 
Агенцията трябва да проучи всички потенциално незаконни действия на енергийните компании, тъй като "цените на 
бензина по бензиностанциите остават високи, въпреки че разходите на петролните и газовите компании намаляват", пише 
Байдън в писмо, изпратено в сряда до председателя на FTC Лина Хан. 
"Необяснимото и голямото несъответствие между цените на необработения бензин и средните му цени на 
бензиностанциите значително надвишава средното ниво отпреди коронавирусната пандемия", отбеляза още той. 
Джо Байдън посочи, че двете най-големи петролни и газови компании по пазарна капитализация, без да ги цитира по 
имена, "са на път да удвоят нетния си доход през 2019 г. – последната пълна година преди Covid пандемията“, като също 
така "те обявиха, че планират да участва в обратно изкупуване на техни акции и да раздават дивиденти за милиарди долари 
през тази или следващата година". 
Трябва да се има предвид, че Exxon Mobil Corporation и Chevron Corporation са двете най-големи енергийни компании в 
САЩ, според данните за тяхната пазарна капитализация. 
 
√ Ръст на продажбите на дребно, но и на импортните цени в САЩ през октомври 
Продажбите на дребно в САЩ нараснаха през октомври по-силно от очакваното, тъй като американците вероятно 
започнаха предпразничните си покупки по-рано, за да избегнат риска от празни рафтове с наближаване на празниците на 
фона на недостига на някои стоки поради продължаващата пандемия. 
В същото време обаче американските импортни цени също нараснаха силно през октомври, тъй като разходите за 
петролни продукти и храни се увеличиха, което е знак, че инфлацията може да остане висока за по-дълго време. 
Според данни на Министерството на търговията продажбите на дребно през октомври нараснаха с 1,7% спрямо септември, 
когато се повишиха с 0,8% (възходяща ревизия от предишна оценка за растеж с 0,7%), докато очакванията на финансовите 
пазари бяха за тяхно повишение с 1,4 на сто. Това представлява растеж на търговията на дребно за трети пореден месец и 
е в подкрепа за икономическата експанзия в началото на четвъртото тримесечие. 
Изключвайки автомобилите и частите за тях, продажбите на дребно се повишиха през октомври с 1,7% след растеж с 0,7% 
през септември, докато изключвайки автомобилите и продажбите на бензин, те нараснаха с 1,4% след увеличение с 0,5% 
месец по-рано. 
В същото време продажбите на дребно, без тези за автомобили, бензин, строителни материали и хранителни услуги, се 
повишиха през октомври с 1,6% след увеличение с 0,5% през септември. Именно този показател, известен като 
"контролирана група" при продажбите на дребно, се използва при калкулиране на данните за БВП на САЩ, като по-силните 
данни за октомври предполагат ускоряване на икономическото възстановяване от Covid кризата в началото на последното 
за годината тримесечие след забавянето на растежа през предходните три месеца. 
Днешните силни данни показват, че потребителите все още харчат солидно въпреки продължаващите опасения около 
коронавирусната пандемия и растящата инфлация, която през октомври скочи с 0,9 на сто спрямо септември и нарасна на 
годишна база до 31-годишен връх от 6,2 на сто. 
Междувременно импортните цени в САЩ нараснаха през октомври с 1,2% спрямо септември, когато се повишиха с 0,4%, 
показват данни на Департамента по труда. Спрямо година по-рано цените на внос скочиха през октомври с 10,7% след 
повишение с 9,3% през септември. 
Цените на вносните горива скочиха миналия месец с 8,6% след увеличение с 3,9% през септември, като цените на петрола 
се повишиха с 8,1%, докато цената на вносните храни с едва 0,8 на сто. 
Изключвайки горивата и храните, цените на вноса се повишиха с 0,3% на месечна база и с 5,0% на годишна база. 
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БНТ 
 
√ Еврокомисарят по вътрешните работи Тиери Бретон е на работно посещение у нас 
Тиери Бретон - еврокомисар по вътрешните работи, е на работно посещение в България. Една от основните теми на 
посещението му са ваксинациите и ваксинационните стратегии у нас. 
Предвидени са срещи със служебния министър-председател Стефан Янев, както и със здравни експерти. 
 
√ Асен Василев: Бюджет 2022 трябва да бъде внесен от редовното правителство 
Бюджетът за следващата година трябва да бъде внесен от редовното правителство, а не от служебния кабинет. Това заяви 
съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в интервю за "24 часа". 
Той обясни, че не е говорил с настоящия финансов министър по изготвяне на макрорамката за 2021 г. Според него не е 
фатално за разпращанията в държавата, ако финансовата плансметка не бъде приета до 1 януари. 
"И текущият бюджет, с актуализацията, може да бъде изпълняван на 1/12-та януари и февруари, без сериозни драми в 
държавата. Така че ние имаме поне месец, до месец и половина, за да изготвим бюджет за 2022-а и той да бъде надлежно 
приет. Особено ако има, както очакваме, структурни промени в Министерския съвет, промени в агенции и т.н. с оглед едно 
по-ефективно управление на държавата", заяви Асен Василев. 
 
√ ЦИК утвърди мандатите в 47-ото Народно събрание  
Днес ЦИК утвърди окончателното разпределение на мандатите. 
Най-много депутати ще имат "Продължаваме промяната" - 67, следват ГЕРБ-СДС с 59 народни представители. Третата по 
численост група е ДПС с 34 депутати. БСП ще имат 26 депутати, а "Има такъв народ" - 25 - с човек по-малко. "Демократична 
България" е с 16 народни представители. Най-малобройна ще бъде групата на "Възраждане" с 13 депутати. 
След като са ясни резултатите и на базата предварителни разговори и заявки в следващия парламент евентуална коалиция 
между "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" би разчитала на 134 депутати. 
Така опозицията в лицето на ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане" биха имали 106 гласове. 
 
√ Целта на преговорите за коалиция ще бъде разписан максимално детайлно план 
Разговорите за бъдещо коалиционно правителство трябва да се проведат в рамките на седмица. Резултат от тях - 
споразумение между формациите, които ще влязат в бъдещата коалиция. Това очакват от "Продължаваме промяната". 
Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов вчера заяви пред БНР, че ще подкрепи правителство с мандат на 
"Продължаваме промяната". 
Разписан максимално детайлен план за действие. Това ще е целта на експертните разговори за съставяне на правителство, 
които инициират от "Продължаваме промяната". Пред вестник "24 часа" Асен Василев и Кирил Петков коментираха 
приоритетите, с които формацията им влиза в тях. 
"Нашата позиция е, че ядрена енергетика в България трябва да има. Значително по-евтино и прагматично е да е в 
Козлодуй, а не на една нова площадка като Белене". Всички такива шапки като ДКК, БЕХ... експертните групи ще 
обсъдят, но нашата входяща позиция като "Продължаваме промяната" е, че тези шапки трябва да изчезнат. 
Следващият здравен министър трябва да може да реши тези два проблема - от една страна пациентите да се чувстват 
добре, влизайки в болница, а от друга страна това да стане по начин, който е правилно обезпечен ресурсно", коментира 
Асен Василев. 
Двамата отново отказаха да посочат имена в състава на бъдещ кабинет, от които няма да отстъпят, но коментираха 
работата на част от служебното правителство: 
"Стефан Янев - ние сме работили много добре с него и го уважаваме като специалист поне в посока отбрана и 
сигурност. Той има голям капацитет", заяви Кирил Петков. 
А по повод вътрешния министър Бойко Рашков допълниха: 
"Има един човек, който в нашите разговори наистина му пука за България. И в България да има истински ред", каза 
още Кирил Петков. 
Висока оценка получи и образователният министър Николай Денков. 
"Когато имаме такъв българин, трябва да му дадем максимална възможност да промени България", заяви Петков. 
От "Продължаваме промяна" ще могат да разчитат на подкрепата на "Има такъв народ", стана ясно от думите на лидера 
на формацията Слави Трифонов пред БНР. 
"Целите трябва да бъдат изпълнявани. За да бъдат изпълнявани, човек не бива да бъде краен, трябва да бъде готов 
на компромиси, които да са в услуга на целта. Ние сме си поставили цел да има правителство, то трябва да се справи 
с тези кризи", коментира Слави Трифонов. 
В сутрешния блок на БНТ Калина Константинова от "Продължаваме промяната" уточни: 
"Нашата амбиция и желание е тези преговори да се случат доста интензивно в рамките на следващата седмица и да 
можем в много кратък срок да изготвим това споразумение", каза тя. 
Заявката за предстоящите експертни разговори за съставяне на коалиционен кабинет е те да се предават и онлайн. 
 
√ От 2022 г. се очаква да стартират вътрешните полети между Русе и София 
От следващата година се очаква да стартират вътрешните полети между Русе и София, съобщават от Министерството на 
икономиката. 
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Работата по проекта за Летище Русе коментира министърът на икономиката Даниела Везиева, която откри Национален 
форум за подобряване на транспортната свързаност в Северна България: 
"Целта ни е до края на годината да стартира процесът. Инвестиционните разходи са за основна и довеждаща 
инфраструктура. Надяваме се от началото на 2022 година да започнат редовни граждански полети от София и 
обратно", заяви министърът на икономиката Даниела Везиева. 
Възстановяването на Летище Русе ще обслужва и съседните градове и ще помогне за свързаността на Северна и Южна 
България, допълни Везиева. 
"Регионалният дисбаланс между двата региона е от проблемите, които от години вместо да се решава, се 
задълбочава. Всички изследвания сочат, че добрата инфраструктура е предпоставка както за развит бизнес и 
инвестиции, така и за стабилни търговски взаимоотношения между клиент и доставчик. Ето защо очакваме тази 
политика да стане приоритетна и за следващото правителство и да продължава през целия период до 2026 г.", каза 
Везиева. 
Министър Везиева изтъкна възможностите, които предлага Плана за възстановяване за инфраструктурни проекти, като 
посочи, че държавата ще финансира довеждащата инфраструктура до индустриалните зони. По думите ѝ по проектния 
фиш за индустриални зони са заложени 400 млн. лв. 
В тях инвеститорите ще могат да финансират техническа и социална инфраструктура. 
"Идеята е, когато се появи бизнес-инвеститор с някакво намерение, той да има възможността на пазарен принцип 
да избере място, където да развива своя бизнес. В този подход към Плана за възстановяване ще могат да 
кандидатстват както общините, така и индустриалните паркове", допълни Везиева. 
По време на конференцията са набелязани конкретни дългосрочни цели за намаляване на регионалния дисбаланс в 
икономическото развитие на страната, съобщават от министерството. Обсъдени са още инфраструктурни въпроси, 
свързани с пътя Велико Търново-Русе, фериботната линия, проекта за втори мост на Дунав, както и проектите за 
интермодални терминали. 
 
√ „Властта говори! Открито“: Просветният министър Николай Денков ще отговаря на въпроси на граждани и медии 
В поредното издание на рубриката „Властта говори! Открито“, която Министерският съвет стартира във Фейсбук, на 
въпроси на граждани и медии ще отговаря министърът на образованието и науката Николай Денков. Началото е в петък – 
19 ноември, в 8.30 ч. 
Въпросите към него ще могат да бъдат задавани във Фейсбук страницата на Министерския съвет както по време на живото 
излъчване, така и предварително публикувани в коментарите под видео анонса на министъра. 
Правителствената информационна служба чрез Българската национална телевизия ще предоставя чист сигнал за свободно 
ползване на всички медии на рубриката на Министерския съвет „Властта говори! Открито“. 
 
√ Пикът на четвъртата ковид вълна отминава 
Зелен сертификат за повторно преболедували все още няма. Прогнозата на заместник здравния министър Александър 
Златанов пред БНТ, че такъв документ ще може да се издава до края на деня не се сбъдна. Официална заповед все още 
няма. А от "Информационно обслужване" казаха, че ще им трябва време, за да пренастроят Националната 
здравноинформационна система. 
Пикът на четвъртата ковид вълна отминава и не се налага пълно затваряне на страната. Това каза в 'Денят започва" 
заместник-министърът на здравеопазването Александър Златанов. 
Според заместник-министър Златанов противоепидемичните мерки, които действат у нас в момента дават резултат. 
"Вече сме в подножието. Преминаваме пика на четвъртата вълна. Мерките, които ние обявихме, дадоха своя 
резултат, защото то е факт, че не стигнахме до затваряне. И алтернативата беше зеленият сертификат", заяви 
Александър Златанов. 
На този етап не се налага разкриване на нови ковид легла. 
"Болниците не работят все още спокойно, защото хората, които са в болници, все още не са малко. Макар че 
натискът леко отхлабва, нямаме разширяване на ковид леглата. Вече имаме и повече свободни легла", заяви 
Александър Златанов. 
По думите на Златанов служебното правителство е осигурило средства за лечение на ковид болни и подкрепа на 
работещите на първа линия до края на годината. 
"До края на годината сме подсигурили абсолютно всички необходими средства за лечение на ковид. Включително и тези 
нови медикаменти, които се очаква някъде в началото или средата на декември да се появят", заяви д-р Александър 
Златанов. 
На извънредно заседание утре Европейската агенция по лекарствата ше разгледа документите на двете компании, които 
предлагат противовирусни медикаменти за лечение на коронавирус. 
"Имат отлична ефикасност - в 80 и над 80% от случаите те намаляват вероятността за прием в болница. Приемат се през 
устата, което ще бъде много лесно, включително и в амбулаторната практика", заяви Златанов. 
Одобрение за използване на тези лекарства в Европа се очаква до края на годината. А първите количества у нас вероятно 
ще бъдат доставени през първото тримесечие на 2022 г. 
"Българите граждани ще имат достъп до тези лекарства. Въпросът е кои от тях да го получават? От кого да се предписват, 
кой да ги заплаща?, заяви проф. Илко Гетов - представител на България в Европейската агенция по лекарствата 

https://www.facebook.com/Government.of.Bulgaria
https://www.facebook.com/Government.of.Bulgaria/videos/380889183785314
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Един курс лечение с новите медикаменти ще струва около 1000 лева, уточни Гетов. А от здравното министерство казаха, 
че първоначално лекарствата ще бъдат безплатни. Експертите обаче казват, че най-добрият начин за предпазване от 
коронавируса е имунизацията. От здравното министерство увериха, че у нас има достатъчно ваксини. 
 
√ След поставянето на тавана за отпуснати заеми ББР е финансирала директно сделки за 32.7 млн. лв. 
Българската банка за развитие (ББР) отчита нараснал интерес към своите програми и продукти, съобщават от пресцентъра 
на институцията. След промените в Устава на ББР, който постави таван на отпуснатите заеми от 5 млн. лева, банковата 
група е потвърдила 77 сделки за директно финансиране на стойност 32,7 млн. лева. 
ББР посочва, че е подпомогнала индиректно над 390 компании на обща стойност 79,8 млн. лева - през мрежата на 
търговските банки и небанковите институции в страната. В следващите седмици предстои подписването на още 100 сделки 
за кредити и лизинг на малки и средни предприятия в размер на 92,8 млн. лева. 
Компаниите, подкрепени от банката и нейните дъщерни дружества, са основно в секторите на търговията, транспорта, 
производството и преработващата промишленост. 
Ето какво още посочват от Българската банка за развитие: 
"ББР е банка със специална мисия и фокус - подкрепа за малкия и средния бизнес в страната и за стартиращите 
предприятия. Тя привлича ресурса си от международни финансови институции и е дългогодишен партньор на ЕИФ и 
ЕИБ. В последните седмици ББР обяви нова програма с подкрепата на Паневропейския гаранционен фонд за 
финансиране на секторите с най-затруднен достъп до кредитен ресурс – стартиращите фирми и творческите 
индустрии. От октомври досега само по тази програма банката е обработила над 108 запитвания на стойност 93,8 
млн. лева." 
 
√ Отчетоха рекордна цена на борсовия ток в България вчера 
Рекордна цена на борсовия ток в България отчете вчера европейската платформа за търговия на ток "EnergyLive". 
Мегаватчас на борсата се търгуваше за близо 495 лева. 
Най-високите цени бяха регистрирани в Гърция, където токът вчера се продаваше за над 276 евро на мегаватчас. В Румъния 
и България цената от близо 253 евро за мегаватчас бе изравнена. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 93,75 евро за мегаватчас, като през ноември 
тя е 199,29 евро, показват още данните на платформата. 
 
√ Дипломатът Любомир Кючуков: България е подложена на силен международен натиск за позицията си спрямо РСМ 
Предложението на Р Северна Македония за конкретно име, което да бъде български външен министър в евентуално 
бъдещо правителство не помага на Външно министерство, тъй като всяко предложение отвън за български министър би 
се посрещнало негативно. Това заяви в "Още от деня" дипломатът и бивш зам-външен министър Любомир Кючуков. 
"България е подложена на много силен международен натиск за това да снеме ветото си", заяви той. 
Дипломатът смята, че е важно да се види дали декларираната от Кирил Петков и Асен Василев позиция за нов подход в 
преговорите с Република Северна Македония ще се трансформира в евентуалната коалиционна платформа на бъдещото 
правителство и ще се превърне в държавна политика на България. 
По думите му позитив е фактът, че се изразява готовност за диалог от българска страна, защото диалогът е единственият 
начин да се намери решение. 
Кючуков отбеляза, че срокът България да снеме ветото си за началото на преговори за членство на Р Северна Македония 
в ЕС е твърде кратък. В сегашните условия, преди срещата на върха на ЕС, когато в страната ни предстоят преговори за 
съставяне на правителство, няма как да се вземе подобно решение. 
Любомир Кючуков коментира и разговорите на МВнР с пълномощния посланик на Република Турция относно изборния 
процес в южната ни съседка. 
"Когато става дума за намеса на турската държава в българските избори, т.е. в българския политически живот, 
това вече е достатъчен повод нашата държава да реагира, както Външно министерство днес реагира", коментира 
още Кючуков. 
Допълни, че ако политическите проблеми се прехвърлят в етническото поле, това е безотговорно и опасно за държавата. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
3e-news.net 
 
√ Производството на електроенергия за времето от началото на годината към 14 ноември нараства с 15.64 % 
Спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. потреблението на ток се повишава с 4.74 на сто 
Производството на електроенергия продължава да расте. Потреблението на електроенергия остава положително като 
спрямо по-ранни отчетни периоди се наблюдава незначително понижение. Запазва се положителната тенденция при 
салдото (износ-внос). По-добри са и данните за участието на базовите централи. За пореден отчетен период участието на 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остават на минус. Промяна в посока 
надолу се наблюдава и по отношение на дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната 
справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от първи януари до четиринадесети ноември на 
настоящата 2021 г. (01.0.2021 г. – 14.11.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г. 
Производството на електроенергия от първия ден на януари до четиринадесетия ден на предпоследния месец от 
настоящата 2021 г. нараства с 15.64 % до обем от 40 267 204 MWh (плюс 15.36 % отчетени през предходния сравняван 

https://bntnews.bg/news/diplomatat-lyubomir-kyuchukov-balgariya-e-podlozhena-na-silen-mezhdunaroden-natisk-za-poziciyata-si-spryamo-rsm-1175672news.html
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период от 1 януари до 7 ноември) спрямо същото време на предходната 2020 г. За сравнение, през посочения сравняван 
период тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 34 822 333 MWh. 
Потреблението на електроенергия остава положително, покачвайки се (плюс) с 4.74 % до обем от 33 188 315 MWh за 
времето от 1 януари до 14 ноември тази година (плюс 4.85 % през предходния отчетен период, плюс 4.99 % две седмици 
по-рано). През аналогичния период на 2020 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 31 685 921 MWh. 
Салдото (износ-внос) продължава да показва много добър темп на нарастване. Така за сравняваното време от първия ден 
на януари до четиринадесетия ден на месец ноември тази година салдото (износ-внос) достига впечатляващите 125.70 %, 
или обем от 7 078 889 MWh (плюс 120.46 % седмица по-рано). За сравнение, година по-рано салдото (износ-внос) е 
достигало до обем от 3 136 412 MWh. 
Запазва се положителната тенденция по отношение на участието на базовите централи като за периода от началото на 
януари към средата на предпоследния месец от настоящата година то се увеличава с 13.74 % и достига до обем 32 931 261 
MWh (плюс 13.32 % седмица по-рано). През сравнявания отчетен период на 2020 г. дела на базовите централи е бил в обем 
от 28 952 974 MWh. 
За разлика от базовите централи, ВЕИ продължават да държат минусов дял, както в преносната, така и в разпределителната 
мрежи. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първия ден на януари до четиринадесетия ден на месец ноември тази 
година спрямо аналогичния период на предходната 2020 г. намалява (минус) с 5.73 % до обем от порядъка на 1 100 107 
MWh (минус 5.87 % през предходния отчетен период). За сравнение, дела на ВЕИ в преносната мрежа през посочения 
отчетен период година по-рано е бил в обем от 1 167 009 MWh. Настоящият спад в частност се дължи на спада на вятърните 
(минус 8.91 %) и фотоволтаични (минус 3.16 %) мощности, въпреки положителните данни за биомасата (плюс 2.95 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания отчетен период от началото на настоящата година до средата на 
месец ноември намалява (минус) с 1.83 % до обем от 1 710 911 MWh (минус 2.23 % седмица по-рано). Участието на ВЕИ в 
разпределителната мрежа през посоченото време на предходната година е достигало до по-високия обем от 1 742 743 
MWh. В частност по-лошите данни тази година се дължат на спада при вятърните мощности (минус 7.77%) и биомасата 
(минус 4.38 %), въпреки по-доброто участие на фотоволтаиците (плюс 2.13 %). 
Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още държат висок положителен дял в процентно отношение за сравнявания 
период от началото на тази година до средата на месец ноември като делът им расте (плюс) с 52.89 % до обем от 4 524 925 
MWh (плюс 54.18 % през сравнявания отчетен период седмица по-рано). През аналогичния период на предходната 2020 г. 
участието на ВЕЦ е било в обем от 2 959 607 MWh. 
 
√ Обработката на митническите и акцизните плащания ще става изцяло електронно 
Агенция „Митници“ ще открие две нови единни сметки за плащания на публични задължения в БНБ – една по 
митническото законодателство, глоби и санкции и втората на задължения по акцизното законодателство  
Агенция „Митници“ стартира проект за цялостна електронна обработка на плащанията по митническото и акцизно 
законодателство, както и въвеждане на две нови единни сметки за плащане на митнически и акцизи задължения. Проектът 
включва и подход за приемане на плащания  чрез виртуален и физически ПОС терминал. 
От 01.01.2022 г. се очаква Агенция „Митници“ да открие две нови единни сметки за плащания на публични задължения в 
БНБ – една сметка за плащания на задължения по митническото законодателство, глоби и санкции и една сметка за 
плащания на задължения по акцизното законодателство. Тези нови единни сметки ще заменят сега действащите сметки 
за приходи в централния бюджет на Агенция „Митници“ в търговските банки. 
Ще отпадне изискването за въвеждане на код за вид плащане в платежните документи, с което ще уеднаквят изискванията 
към банковите трансфери за погасяване на публични задължения в Република България с тези в Европейския съюз, 
задължените лица ще могат да извършват преводи от територията на ЕС и Република България, като използват еднакви 
платежни инструменти при банковите преводи за погасяване на публичните си задължения. Намалява се и вероятността 
за грешка, тъй като отпада необходимостта от избиране на код за вид плащане на съответното задължение. Намалява се 
броят на платежните нареждания, тъй като за плащането на няколко задължения ще се използва един платежен документ. 
Ще бъде предоставена възможност за плащане на задължения по митническо и акцизно законодателство чрез виртуален 
ПОС терминал в E-Портала на Агенция „Митници“ и физически ПОС терминали в митническите учреждения. 
За плащанията по митническото законодателство се премахват кодът на вида плащане и разпределението по митническо 
учреждение от досега съществуващата виртуална сметка на задълженото лице. За всяко задължено лице по акцизното 
законодателство се въвежда виртуална сметка, в която за него ще се визуализират всички постъпили плащания, 
възникнали вземания и непогасени задължения за акциз при сделки в страната и лихви, считано от 01.01.2022 г. Тази 
промяна ще осигури по-лесна обработка на задълженията, възможност за приоритизирането им – заявяване на поредност 
на погасяването им, съгласно разпоредбата на 44, ал. 8 от ЗАДС. 
С промените икономическите оператори и гражданите, които извършват преводи директно към Агенция „Митници“, ще 
бъдат улеснени при плащанията на публичните си задължения и ще се възползват от редица предимства. 
Например отпада необходимостта задълженията към различните териториални дирекции да се плащат по различни 
банкови сметки в различни търговски банки, което намалява разходите за банкови преводи и вероятността от грешки при 
преводите. Предоставя се още един сигурен и бърз начин икономическите оператори и гражданите да погасяват 
публичните си задължения към Агенция „Митници“ чрез виртуални и физически ПОС терминали, с което се увеличава 
бързодействието при погасяване на задълженията и вдигане на стоките непосредствено след декларирането им. 
В същото време се предлага улеснено управление на съществуващата досега виртуална сметка на задължените лица чрез 
премахване на код на вид плащане от виртуалната сметка, премахване на разпределението по митническо учреждение 



19 

 

във виртуалната сметка,  като по този начин задълженото лице ще може да погасява от общата натрупана сума по сметката 
всеки вид задължение, възникнало по митническото законодателство. 
В рамките на проекта ще бъдат надградени Модул БАЦИС и „Митническо задължение и управление на обезпечението“ на 
Митническата информационна система за внасяне. 
Проект „Надграждане на информационните системи на Агенция „Митници“ за премахване на разликите между 
националните и презграничните плащания в рамките на Единната зона за плащане в евро (SEPA)“ цели изпълнението на 
изискванията на Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за определяне 
на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) №  
924/2009, като във връзка с това се осъществяват необходимите промени в „Митническо задължение и управление на 
обезпечението“ (ММЗУО) на МИСВ и Модул „Финанси“ и кореспондиращите с него модули на БАЦИС по отношение на 
погасяването на задълженията към Агенция “Митници”. 
Проектът е финансиран от държавния бюджет в обхвата на Рамков договор № 32-197447/09.07.2020 г., сключен между 
Агенция „Митници“ и „Информационно обслужване“ АД. 
 
√ ЕС настоява за стандарт за горивата в корабоплаването 
ЕС ще поиска Международната морска организация да поеме ангажимент за климатична неутралност на 
корабоплаването до 2050 година 
Европейския съюз (ЕС) ще настоява Международната морска организация да поеме ангажимент за климатична 
неутралност на корабоплаването до 2050 година. Това стана ясно вчера на заседание на Комисията в Европейския 
парламент по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. 
Целта е секторът да започне поетапно да намалява емисиите до 2030 г. и до средата на века да ги сведе до нула. Но затова 
е необходимо Международната морска организация (ММО) да промени своята дългосрочна стратегия до 2023 г., съобщи 
Магда Копчинска от Европейската комисия при изслушване в Комисията след Срещата на страните – COP26 в Глазгоу. Тя 
подчерта, че е важно преди всичко не само да се приеме, но и да се изпълнява и мерките в нея да не останат само на 
хартия. Затова е изключително важно да се приеме методология и технически указания за изпълнение, за което ЕК ще 
настоява на предстоящата среща с ММО. 
На срещата в Глазгоу 14 държави, от които 7 страни-членки на ЕС са подписали споразумение за климатична неутралност 
в корабоплаването, а повече от 200 делегати са били съгласни, че са необходими мерки за намаляване на емисиите от 
сектора.  
За обявяване на зелени коридори са се подписали 22 държави, от които 10 страни-членки на ЕС. Отделно 48 държави са 
се съгласили, че е необходимо Международната морска организация да приеме конкретни мерки за принос към 
ограничаването на глобалната температура до 1,5 градуса по Целзий.  
След седмица ще бъде много важно организацията да даде ясен сигнал за намаляване емисиите на парникови газове.  И 
ще увеличи амбициите за намаляването им до 2030 г. постигане на нетна нула до 2050 година. 
В стратегията на Международната морска организация трябва да залегнат две много важни мерки, за които към момента 
има съгласие, коментира Копчинска. Става дума за стандарт за горивата и ценообразуване на въглерода, да има набор от 
пазарни принципи, на който да се прави ценообразуването. Успяхме да убедим участниците в дискусиите за 
необходимостта от технически стандарт за горивата и за ценообразуването на въглерода на световно ниво, посочи тя. 
До постигане на споразумение лесно се стига, но когато става въпрос за изпълнение, нещата вървят трудно. Затова трябва 
да бъдем максимално конкретни в исканията си за изготвяне на конкретна методология. Групата на ММО от технически 
експерти, заедно с консултантска помощ от ЕС, Япония и Китай да направим така да приложим новите стандарти възможно 
най-рано и да увеличим амбициите на световно ниво, допълни Копчинска. 
Има редица други отворени теми, които тепърва ще се обсъждат и не са били разглеждани досега, една от тях е въвеждане 
на системи за изчистване на отпадните газове, обясни Магда Копчинска. Но разговорите и дебатите с ММО следващата 
седмица ще бъдат много важни, за да се определят много по-амбициозните цели за намаляване на емисиите от 
корабоплаването възможно най-скоро. 
 
√ Енергийните цени по борсите в региона се понижават слабо в петък 
Румънската OPCOM затвори при цена от 225,40 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 244,11 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена за базова енергия от 225,40 евро/мвтч. Това 
сочат данните на борсата за 19 ноември 2021 г. Цената за пиковата енергия е 257,97 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 192,83 евро/мвтч. Най-високата цена от 293,84 евро/мвтч ще бъде в 8 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
128,77 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 64 960,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 19 ноември ще бъде 244,11 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 146,96 гвтч. Максималната цена ще бъде 297,88 евро/мвтч в 18 ч. Минималната цена ще бъде в 4 ч и 
тя ще бъде 198,00 евро/мвтч. Именно в Гърция електроенергията ще бъде най-скъпата за цяла Европа през този ден. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 19 ноември е 222,40 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 254,65 евро/мвтч. Най-високата цена от 283,02 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч и тя ще бъде 128,77 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 88 693,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 19 ноември на Словашката енергийна борса е 159,51 евро/мвтч, а на Чешката 
енергийна борса е 133,31 евро/мвтч. Най-високата цена в Словакия ще бъде в 17 ч и тя ще е 274,59 евро/мвтч. Най-високата 
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цена в Чехия ще бъде в 19 ч и тя ще е 193,70 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете държави в 2 ч и тя ще бъде 64,55 
евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 19 ноември е 217,96 евро/мвтч. Пиковата цена ще бъде 
247,54 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 60 250,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 279,92 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 3 ч тя ще бъде 128,77 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия ще е 131,63 евро/мвтч на 19 ноември. Пиковата цена ще бъде 
170,87 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 593 095,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 193,70 евро/мвтч. В 2 ч се очаква и най-ниската цена от 64,55 евро/мвтч. 
Цената за базовата енергия на Италианския енергиен пазар ще бъде 243,49 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 850,89 гвтч на 19 ноември. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и ще е 292,35 евро/мвтч. Най-ниска ще 
бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 198,00 евро/мвтч. 
 
Cross.bg 
 
√ МЕ И КЕВР стартират съвместна информационна кампания, насочена към клиентите на доставчици от последна 
инстанция 
Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране стартират съвместна информационна 
кампания „Бъди активен - плащай по-малко". Тя има за цел да убеди клиентите на доставчици от последна инстанция 
(ДПИ), да изберат търговец на свободния пазар на електроенергия. 
Комисията за енергийно и водно регулиране промени от 1 ноември методиката за изчисляване на цените на ДПИ. Мярката, 
която ще действа за период от 3 месеца, е част от програмата на правителството за защита на небитовите потребители от 
високите цени на електроенергията. Очаква се чрез променената методика цените на ДПИ да бъдат намалени с до 30 
лв/мвтч. 
В периода на действие на новата методика Министерството на енергетиката и КЕВР трябва да проведат информационна 
кампания, която да убеди колкото е възможно повече клиенти на ДПИ, да изберат доставчик на свободния пазар на 
електроенергия. Снабдяването чрез ДПИ е най-скъпият вариант за получаване на електроенергия и не е дългосрочно 
решение. Към 1 ноември 2021 г. повече от 250 хил. небитови потребители (41% от всички), които трябваше да излязат на 
свободния пазар, не бяха избрали своя търговец и останаха да се снабдяват чрез ДПИ. 
В рамките на информационната кампания на МЕ и КЕВР специално създаден за целта видеоклип ще бъде разпространяван 
чрез Българската национална телевизия, на интернет сайтовете на двете институции, във фейсбук профила и youtube 
канала на МЕ, чрез касите на Изипей, както и чрез информационна агенция „Фокус". Информационните листовки ще се 
разпространяват чрез каналите на електроразпределителните дружества в страната. Националното сдружение на 
общините също съдейства за реализация на кампанията и ще разпространи информационните материали до своите 
членове. 
 
√ Виолета Комитова: Необходими са усилия, идеи и проекти за развитие на регионите  
Регионалното развитие не са празни думи, а начин да постигаме по-добър живот на нашите граждани и се състои от много 
на брой дейности, проекти и политики. Крайната цел е да изравняваме стандартите на живот. 
Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на национален форум в Русе 
вчера, посветен на значението на транспортната инфраструктура за развитието на бизнеса в Северна България. 
Събитието бе под патронажа на областния управител на Русе Борислав Българинов и постави фокус върху подобряването 
на транспортната и логистична свързаност на тази част от страната. В него участваха също министрите на икономиката 
Даниела Везиева и на финансите Валери Белчев, регионалните заместник-министри Нина Стоименова и Иван Шишков и 
заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христина Велинова. 
На форума с участието на представители на бизнеса министър Комитова напомни, че в отговорностите на МРРБ са пътната 
и ВиК инфраструктура, сгради и други строежи, които са в полза на хората. Тези стратегически обекти се случват 
благодарение на правителствата преди нас, на нашето правителство и на следващите. Това са сложни проекти, които 
отнемат време и изискват много усилия. Затова не принадлежат на никого, а са на България. МРРБ пое ангажимент да ги 
придвижи по-бързо, качествено и по правилата, подчерта министърът. 
Финансиране има по много и различни начини - в МРРБ има поне шест източника. Необходими са усилия, идеи и проекти. 
С общи усилия можем да постигаме повече резултати в регионалното развитие, заяви министърът. 
Арх. Комитова подчерта, че транспортната инфраструктура е важна, но не е всичко. С нея вървят индустриалното развитие, 
малките и средни предприятия, проекти от застроената среда, социална инфраструктура, училища, здравеопазване и 
други. 
Северна България е изостанала като проектиране и строителство, каза заместник-министър Шишков. Той допълни, че обект 
на най-голямо внимание е автомагистрала „Хемус". В строителство са първите три участъка - от Боаза до разклона с пътя 
Плевен - Ловеч, които не са спирани. Надяваме се да бъдат изпълнени в срока на магистралата, каза регионалният 
заместник-министър. 
Изостанали бяха проектите за подробни устройствени планове в следващите три участъка - до Велико Търново, а това бави 
и връзката Русе - Велико Търново, обърна внимание Иван Шишков. За участъци 4 и 5 има правителствени решения за  
отчуждаване на необходимите терени. Предстои такова да бъде внесено и за участък 6. Искаме да подготвим 
възможността следващият кабинет да стартира строителството максимално бързо и по законен начин, както и да приключи 
в обозрими срокове, информира той. 
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Започва ново проектиране за лот 7 и 8, за които е избрано неподходящо трасе. Необходимо е изключително голямо усилие 
на проектанти и държавна администрация за наваксване на изоставането, категоричен бе заместник-министърът. 
Иван Шишков коментира, че ситуацията е същата и по отношение на пътя Видин - Ботевград. Проблем има с подробния 
устройствен план на участък преди Монтана. Очаква се делото за него да бъде гледано в началото на следващия месец. 
Проблем ще остане трасето за участъка Монтана - Враца, което е неподходящо и е необходимо ново проектиране, 
информира той. 
Един от най-важните коридори в посока север - юг е бъдещата магистрала между Русе и Велико Търново, чието 
строителство е разделено на три. Проекти на ПУП за първите два участъка - Русе - Бяла и обходния път на Бяла, предстои 
да бъдат внесени за одобрение в МРРБ вероятно следващата седмица, след което ще се проведат процедури по 
отчуждаване на необходимите терени. Това означава, че тяхното строителство ще може да започне в средата на 
следващата година, съобщи Иван Шишков. В момента Агенция „Пътна инфраструктура" подготвя документация за 
проектиране за идеен и технически проект и ПУП за третия участък - Бяла - Велико Търново, работата по който е по-
изостанала, допълни той. 
Считаме, че този коридор трябва да свършва не при Велико Търново, а да продължи с преминаване на Стара планина и да 
има възможност за връзка с магистралите „Тракия" и „Марица". Трябва да предложим като приоритет за проектиране 
трасе в тази посока, за да има добра свързаност на Северна и Южна България в тази част на страната, като вероятно ще 
преминава през Прохода на републиката. Считаме, че това трасе трябва да бъде приоритет на следващото правителство, 
заяви заместник-министърът. 
АМ „Черно море" е със започнато проектиране и също трябва да бъде изградена бързо, за да се повиши свързаността 
между двете части на страната, между Дунав и Черно море, каза още арх. Шишков. Той обаче подчерта, че за реализацията 
на приоритетните обекти е необходимо да бъдат изготвени необходимите проекти, иначе ще изпаднем в ситуацията да се 
строи незаконно. 
Министър Комитова представи и хода на големите ВиК проекти, които се изпълняват в България. В 15 области, в които 
услугите се предоставят от по един оператор, се реализират проекти за близо 2 млрд. лв. За други 6 области, които са 
закъснели с консолидацията, се разработват регионални прединвестиционни проучвания, които ще предвидят 
необходимите инвестиции. Те ще влязат в бъдещите инвестиционни проекти за тези области. 
Заради липса на консолидация областите Монтана, Ловеч и Разград в Северна България не могат да имат достъп до 
европейско финансиране за ВиК инфраструктура, обърна внимание министър Комитова. Провеждаме срещи с общини от 
неконсолидираните области, за да ги убедим, че е необходимо да го направят, за да имат достъп до неограничено 
финансиране, каза още тя. 
Цената на тока много сериозно се отразява върху цената на водата, коментира регионалният министър. Затова в 
„Български ВиК холдинг" ЕАД е регистрирано отделно дружество, което да търгува на борсата. Целта е да се намали цената 
на тока, която се включва в себестойността на цената на водата. Работим за намаляването на загубите на вода и 
подобряване на ръководството на тези ВиК дружества, каза още арх. Комитова. 
Министърът информира, че 15 проекта за подобряване на ВиК инфраструктура ще се изпълняват със средства от 
Националния план за възстановяване и устойчивост. Те ще са за населени места с население между 2 хил. и 10 хил. души. 
Ключово условие за реализацията им е приемането на Закона за ВиК, подчерта Виолета Комитова. В него се залага 
гарантирано количество вода за всеки български гражданин по цена на себестойност за 3 куб. м на човек месечно. 
Ползваната над това количество вода ще се заплаща по цена от бизнес плана на ВиК операторите, обясни тя. С тези проекти 
във ВиК отрасъла ще намалим загубите и ще подобрим качеството, а това ще бъде в полза на регионалното развитие и 
гражданите, категорична бе министър Комитова. Тя уточни, че това все още се обсъжда и затова поиска подкрепата на 
всички кметове. 
Заместник-министър Стоименова обърна внимание, че МРРБ има задачата да изпълнява най-голямата програма за 
периода 2021 - 2027 г. - за развитие на регионите, която ще е на стойност 6,8 млрд. лв. По първия й приоритет ще се 
финансират проекти в 10-те най-големи градски общини на страната, а вторият ще обхване по-малките 40. Допустими ще 
са дейности, които се изпълняват и по досегашната Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. За първи път 
обаче ще се финансират и проекти по линия на микро-, малки и средни предприятия, съобщи регионалният заместник-
министър. Местните общности са тези, които трябва да заложат приоритети и дейности в регионалните стратегии, за да се 
стигне до по-добрия живот на българските граждани, заяви Нина Стоименова. 
Съвсем логично представителите на форума от Русе се поинтересуваха за възможността да има втори мост над река Дунав 
в града. Зам.-министър Стоименова посочи, че бюджетът на цялата нова програма за трансгранично сътрудничество 
Румъния-България е 132 млн. евро, като преговорите за новата програма 2021-2027 г. са в ход. 
 
√ Над половин милион евро са платени от МРРБ към бенефициенти на проекти по програмите за трансгранично 
сътрудничество 
За последните десет дни са разплатени близо половин милион евро към бенефициенти, които изпълняват проекти по 
европейските програми за трансгранично сътрудничество към Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. За това информира ръководителят на Управляващия орган по програмите и заместник-министър на 
регионалното развитие и благоустройството Нина Стоименова. 
Данните показват, че към момента с добри темпове се изпълняват трите Интеррег програми за трансгранично 
сътрудничество, в които страната ни участва - с Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония. 
Добрите финансови резултати са гаранция за изпълнение на целите по програмите, като за 2021 г. целите по правилото 
"n+3" са изпълнени изцяло, отчита заместник-регионалният министър. 
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Към момента по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България - Република Северна Македония 
2014-2020 г. са сключени 73 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 19,9 млн. евро, 
което представлява 102,47% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне. Към 18.11.2021 г. 
верифицираните разходи са в размер на 13,6 млн. евро, или 70% от бюджета на програмата, а сертифицираните разходи 
възлизат на 13,2 млн. евро или 68% от бюджетът ѝ. Извършени са плащания в размер на 14,7 млн. евро, което е 76% от 
общата ѝ стойност. 
По програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. са сключени 99 договора за субсидия и 6 договора за 
техническа помощ на обща стойност 37,4 млн. евро. Това представлява почти 110% от общия бюджет на програмата с 
одобреното наддоговаряне. Верифицираните разходи са 21,7 млн. евро, или 64% от бюджета, а сертифицираните разходи 
възлизат на 21 млн. евро - 62% от бюджета на програмата. Извършени са плащания в размер на 23,7 евро, или 70% от 
общата ѝ стойност. 
116 договора са сключени по програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България - Турция 2014-2020 г. на обща стойност 31 млн. евро, 
което представлява 104,70% от общия ѝ бюджет с одобреното наддоговаряне. Към 18.11.2021 г. верифицираните разходи 
са в размер на 16,8 млн. евро или 57% от бюджета, а сертифицираните разходи възлизат на 16,2 млн. евро или 55% от 
бюджетът . Извършени са плащания в размер на 19,6 млн. евро, което е 65% от общата ѝ стойност. 
 
√ България и Босна и Херцеговина ще работят за активизиране на двустранното сътрудничество в областта на туризма 
Министър Балтова се срещна с Н. Пр. г-н Здравко Бегович, посланик на Босна и Херцеговина в София. Двете страни 
дискутираха възможности за активизиране на двустранното сътрудничество в областта на туризма. 
Българският министър посочи, че съществува сериозен потенциал за увеличаването на двустранния туристопоток и за 
развитието на съвместни проекти и инициативи в туризма. 
Подписването на документ за двустранно сътрудничество в туризма между ресорните министерства на България и Босна 
и Херцеговина в най-кратки срокове беше централна тема на разговора, като двете страни изразиха обща позиция, че това 
ще подпомогне съвместните инициативи и ще насърчи контактите в туризма.  
Министър Балтова се спря и на инициативата от българска страна да бъде формирана експертна работна група между 
туристическите власти на двете държави, която да работи по конкретни теми на сътрудничество.  
Посланик Бегович благодари за възможността да осъществи работна среща и изрази готовността си да съдейства по 
компетентност както по отношение на актуализирането на договорно-правната база, така и спрямо други общи 
инициативи. Той изтъкна близостта между двете държави - културно, географски, както и интереса към религиозния 
туризъм и културно-историческото наследство. 
 
√ Министър Балтова: Чешките посетители са едни от най-предпочитаните туристи у нас 
Министърът на туризма Стела Балтова проведе работна среща с представители на Асоциацията на чешките туроператори, 
водена от нейния ръководител Михал Вебер. В разговора взе участие и заместник-министърът на туризма Ирена 
Георгиева. 
Министър Балтова заяви, че чешките посетители са едни от най-предпочитаните туристи и Чехия е сред топ пазарите за 
входящ туризъм у нас. Тя цитира данни, според които през летните месеци на 2020 г. около 34 хил. туристи от Чешката 
република са посетили страната ни, а през лятото на 2021 г. броят им достигна 88 хил. 
Служебният министър изтъкна, че имаме най-добрите зимни курорти на Балканите, като покани чешките граждани и 
посочи другите разнообразни видове туризъм, които предлага България, като културно-исторически, спа, уелнес, винено-
кулинарен и други. 
В рамките на стратегията на министерството да се развиват и промотират туристическите райони, тя посочи възможностите 
за здравен туризъм, в това число балнеолечение климатолечение и пост-COVID възстановяване, голф и други туристически 
продукти. Беше дискутирана като добра възможността ски ваканцията да бъде съчетана с СПА и културно-исторически 
туризъм. 
Министърът увери туроператорите, че България предприема всички необходими противоепидемични мерки с цел 
оптимална подкрепа за сектора, както и да бъде осигурена за гостите максимална безопасност в условията на 
продължаващата пандемия. 
По време на разговора чешките туроператори поставиха различни въпроси, свързани с рекламата на България на чешкия 
пазар, мерките и условията за свободно пътуване и достъп до туристическите обекти, 
помощта от 35 евро на седалка за чартърните полети и поискаха повече подробности относно плановете на 
Министерството на туризма за сезон Лято 2022. Бяха обсъдени и предстоящи маркетингови активности, които 
Министерството на туризма планира за чешкия пазар, както и мерките, които се предприемат в подкрепа на туристическия 
бизнес, в това число и спешни законодателни инициативи за възстановяване на помощта от 35 евро на седалка. 
Министърът информира, че нивата на ваксинация в страната нарастват, което създава допълнителна защита и сигурност 
за туристите. 
Чешките туристи са добре дошли в България целогодишно, отправи в заключение послание министърът към 
туроператорите от Чехия. 
 
√ Неделков: Важно е ветеринарномедицинското съсловие в България да се обедини 
Важно е ветеринарномедицинското съсловие да предприеме скорошно обединение, което ще окаже влияние на всички 
нас. Нека работим заедно, независимо от нашата сфера на професионална дейност - практикуващи ветеринарни лекари, 
държавни служители, преподаватели, научни работници и всички ангажирани в системата, за да гарантираме, че 
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обществото ще бъде предпазено от всички рискове, с които се сблъскваме ежедневно. Това заяви заместник-министърът 
на земеделието, храните и горите доц. Крум Неделков при участието си в национална кръгла маса на тема 
„Предизвикателствата пред ветеринарната професия и дигитализация". Събитието се организира под патронажа на 
Министерство на земеделието, храните и горите, заедно с Центъра за оценка на риска по хранителната верига, 
Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет-Стара Загора, Български ветеринарен съюз и Съюза на 
ветеринарните лекари в България. Заместник-министърът коментира, че този форум е добра възможност за отправна точка 
на обединението на бранша. 
„През последните години ветеринарните лекари в България са изправени ежедневно пред редица сериозни 
предизвикателства, свързани с масово разпространяващи се заразни заболявания по животните и тенденцията за 
намаляване броя на отглежданите животни и обезлюдяването на селските райони", посочи доц. Неделков. И подчерта, че 
въпреки всички трудности, които срещат ежедневно, при изпълнение на професионалния си дълг, ветеринарните лекари 
не спират да доказват професионализма си и да опазват здравето на животните и хората. 
Аграрният заместник-министър акцентира върху темите за дигитализацията на ветеринарния контрол и този на 
хранителната верига. По думите му, нашата страна приветства хармонизирания подход в процеса на дигитализация - за 
събиране, анализ и съхраняване на данни. Той допълни още, че подкрепя и бъдещо развитие на системите за подобряване 
на официалния надзор на хранителната верига, здравеопазването и хуманното отношение към животните и проверката на 
ветеринарните лекарствени продукти. 
„Искрено вярвам, че с потенциала, който притежават ветеринарните лекари в България, стремежа за развитие и волята за 
работа ще успеем днес да поставим основите на една дългосрочна и ползотворна дискусия за предизвикателствата пред 
ветеринарната професия и дигитализацията", коментира доц. Неделков. И допълни, че само с общи усилия и решителност 
можем да посрещнем предизвикателствата, да си поставим нови цели и да продължим процеса на непрекъснато 
самоусъвършенстване и повишаване на безопасността във всички аспекти на хранителната верига. 
 
√ Близо 5,4 млн. лева получават 18 бенефициери по ПРСР 2014 – 2020 г.  
Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) нареди за плащане близо 5,4 млн. лв. (5 345 372,61 лв.) 
по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020 г.) за периода от 11.11.2021 г. до 17.11.2021 г. Подпомагане 
получават 18 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва: 
- по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" са наредени 1 067 414,49 лв. по 2 проекта; 
- по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" са 
наредени 7 536,36 лв. по един проект; 
- по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" са наредени 1 638 230 лв. по 2 
проекта; 
- по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" са наредени 104 775,73 лв. по един проект; 
- по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура" са наредени 2 084 196,24 лв. по 6 проекта; 
- по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" са наредени 
233 758,66 лв. по 4 проекта; 
- по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" са 
изплатени 13 881,13 лв. по един проект; 
- по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители" са изплатени 195 580 лв. по един проект. 
 
√ От 1 декември стартира приемът на документи за доказване на реализация по обвързаната подкрепа за плодове и 
зеленчуци 
От 1 декември земеделските производители, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове и 
зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство за Кампания 2021, трябва да подадат документи за реализация на 
произведената продукция. Подаването на декларацията и електронния опис на документите за реализация по схеми СП 
основна група, СП сливи и десертно грозде, СЗ-ДККП, СЗ-пипер, СЗ-МЗДП и СЗо се извършва в периода от 01.12.2021 г. до 
31.12.2021 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ПСМП) в областните дирекции на Държавен фонд 
„Земеделие". Изискуемите документи по изброените схеми следва да са издадени в периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 
г. 
Утвърдените образци на електронния опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция са 
достъпни за попълване след изтегляне от сайта на ДФ „Земеделие". 
При попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се 
променя формáта на зададената таблица. Попълненият опис по образец се подава на електронен и хартиен носител, 
придружен от копия на описаните в него документи. 
Във връзка с усложнената епидемична обстановка, ДФ „Земеделие" предоставя възможност на кандидатите по схемите за 
обвързано подпомагане да изпратят попълнения електронен опис на документите за реализираната продукция на имейла 
на съответната областна дирекция на ДФЗ. За кандидати физически лица това е областната дирекция на Фонда по 
постоянен адрес на кандидата, а за ЕТ и юридически лица - областната дирекция по адрес на управление. Имейлите с 
електронния опис на документите за реализация по гореизброените схеми следва се изпращат не по късно от 17:30 часа 
на 23.12.2021 г. Контактите на областните дирекции са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие". 
Всеки един имейл следва да съдържа попълнен електронен опис на предоставяните документи по образец, изтеглен от 
сайта на ДФ „Земеделие", фотокопия на описаните документи или сканирани техни копия в различни формати на 

https://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2021/
https://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2021/
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файловете (за предпочитане PDF). Големината на прикачените файлове заедно с електронния опис не трябва да надхвърля 
12 МВ. В случай, че файловете са по-големи от 12 МВ, то е необходимо кандидатът да ги изпрати с повече от един имейл. 
След получаване на електронния опис и импортирането му в ИСАК, служител от ОПСМП ще се свърже с кандидата за 
уточняване на деня, в който той следва да се яви в съответната областна дирекция за заверка с подпис на въведените 
данни в ИСАК и приложените документи, както и за подписване на декларацията по чл. 32, ал. 1 на Наредба 3 от 17.02.2015 
г., което се явява последен етап от процедурата по прием. 
От 4 януари 2022 г. кандидатите по схемата СЗ - КЛЧ (картофи, лук и чесън) ще могат да подават декларацията и 
електронния опис на документите за реализирана продукция по схемата. Документи ще се приемат до 31.01.2022 г. в 
отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ПСМП) в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие". 
Документите за реализирана продукция по схемата СЗ - КЛЧ следва да са издадени в периода от 01.02.2021 г. до 31.01.2022 
г. за Кампания 2021. 
Кандидатите по схемата СЗ - КЛЧ (картофи, лук и чесън) също ще могат да изпращат електронен опис на документите и 
техните сканирани копия по имейл на съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие" в срок от 04.01.2022 г. до 17:30  
часа на 26.01.2022 г. След това те ще бъдат поканени от служител на съответната ОД на ДФЗ за полагане на необходимите 
подписи и финализиране на процедурата по прием на декларацията за реализирана продукция. 
ДФЗ напомня, че допустимите документи по обвързаните схеми за плодове и зеленчуци СП - основна, СП - други, СЗ - ДККП, 
СЗ - П, СЗ - МЗДП, СЗ - КЛЧ и СЗо са описани в чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от НАРЕДБА № 3 от 17 февруари 2015 г. 
Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са 
предоставили и подписали изискуемата декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ 
„Земеделие" за произведената от тях продукция, както и копията на документите, които доказват нейната реализация в 
периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. 
Имейли, описи и документи, изпратени на грешна областна дирекция на ДФЗ или извън сроковете, определени за 
електронно изпращане на същите за съответните схеми, няма да бъдат обработвани. 
 
√ Инвестирани са над 28 млн. евро за опазване на околната среда и развитие на туризма между България и Турция  
Над 28 млн. евро са инвестирани до момента по проекти за опазване на околната среда и развитие на туризма в 
пограничния регион между България и Турция. Средствата са отпуснати по общо 101 проекти по управляваната от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството европейска Програма за трансгранично сътрудничество 
ИНТЕРРЕГ ИПП България - Турция 2014-2020 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Нина Стоименова, която председателства осмото 
заседание на Съвместния комитет за нейното наблюдение. Съпредседател на заседанието от страна на Република Турция 
бе г-жа Шебнем Сьозер, представител на Главна дирекция „Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти" към 
Дирекция „Въпроси на Европейския съюз". 
Заместник-министър Стоименова отчете високи резултати по текущата програма, като са реализирани над 65 % плащания 
към бенефициентите. „При тези факти пътят напред в програмния период 2021-2027 г. трябва да продължи и то с 
амбициозните цели да достигнем още по-близо до хората и бизнеса от региона", заяви заместник-министър Стоименова. 
По време на онлайн срещата, освен напредъкът в изпълнението за периода 2014-2021 г., бе разгледан и процесът на 
разработване на новата програма за периода 2021-2027 г. 
В новата програма 34,4 млн. евро ще бъдат инвестирани в приоритети с висока добавена стойност, с устойчиви ползи във 
времето и мерки, които могат да се приложат максимално бързо. Предвидена е подкрепа за малкия и среден бизнес за 
преход към нисковъглеродна и кръгова икономика, мерки за изграждане на капацитет за справяне с миграционните 
процеси и за териториално сближаване чрез изпълнение на интегрирана териториална стратегия за трансграничния 
регион. 
„Фокус в новия програмен период ще бъде поставен върху подхода „отдолу-нагоре", който е доказал своята ефективност 
и предполага значително повече отговорности за местните власти и общности в трансграничния регион", каза още 
заместник-регионалният министър. 
В тази връзка до края на месец декември тази година Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
планира кампания за популяризиране на интегрираната териториална стратегия по Програмата за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България - Турция 2021-2027 и за набиране на проектни идеи за формиране на списъците 
с операции към стратегията. 
В заседанието участва и г-жа Магали Леноел, представител на Европейската комисия - Главна дирекция „Регионална и 
градска политика". 
 
√ ЕК обмисля да удължи валидността на COVID сертификатите  
Европейската комисия разглежда възможността за удължаване на срока на валидност на сертификати за ваксинация срещу 
COVID-19, които първоначално са със срок от 12 месеца, съобщи вчера говорителят на ЕК Стефан де Кеерсмакер, цитиран 
от ТАСС. „В момента проучваме възможността да удължим срока на действие", заяви Де Кеерсмакер на пресконференция 
в Брюксел. 
На въпрос защо ЕК смята да предприеме такава мярка, след като беше казано, че сертификатите ще важат една година, 
той напомни, че тези документи си били въведени първоначално за 12 месеца, но с възможност за удължаване на срока 
му на действие. 
Решението ще бъде обявено в най-скоро време, добави Де Кеерсмакер. COVID сертификатите бяха въведени в 
Европейския съюз през лятото. 
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√ Захарова: Руският закон за чуждестранните агенти е ответна мярка срещу подобен американски закон 
Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в отговор на критиките на комисаря по 
правата на човека на Съвета на Европа Дуня Миятович относно руския закон за чуждестранните агенти припомни, че той е 
приет като ответна мярка срещу подобен американски закон. 
По-рано Миятович каза, че възнамерява да обсъди с руските власти ситуацията с правозащитния център "Мемориал" и 
закона за чуждестранните агенти. Както се посочва в нейното изявление, тя смята руския закон за чуждестранните агенти 
за "несъвместим с международните и европейските стандарти" и се застъпва за неговото премахване. 
„Само руският или и американският също (законът трябва да бъде отменен - бел. ред.)? Жалко, че никой не е чул подобни 
критики от Дуня Миятович за американския закон за чуждестранните агенти. Може би, ако международните служители, 
охраняващи свободата на словото, бяха заели същата непримирима позиция спрямо Вашингтон, който през 2017 г. започна 
да го прилага към нашите медии, то и руската страна може би нямаше да приеме такъв закон", написа Захарова в канала 
Telegram. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След дебата по БНТ - накъде ще се наклонят везните? Коментар на социолозите Боряна Димитрова и Първан 
Симеонов; 

- Готови ли са машините за балотажа в неделя - зам.-председателят на ЦИК Росица Матева; 
- Еврокомисарят, отговарящ за вътрешния пазар Тиери Бретон - за ваксините, европейската икономика и 

енергийните ресурси; 
- Задава ли се грипна вълна и кои са уязвимите групи?; 
- Жена нахлу с джипа си в училищен двор посред бял ден - има ли щети и каква е причината за вандалската 

проява?; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Часове преди балотажа - Илияна Йотова за очакваната подкрепа и приоритетите на кандидат-президентската 
двойка; 

- Лозан Панов с първа равносметка след загубата на вота; 
- Кои са най-ярките журналистически истории на годината и лицата на bTV зад тях?; 
- В рубриката на Зейнеб Маджурова - спортната легенда Мария Петрова; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Напрежение и протести преди балотажа: Има ли намеса от Турция във вота за президент? - дискусия в студиото; 
- Как се представиха Радев и Герджиков в дебата един срещу друг. Мнение на Светлана Шаренкова и Нидал 

Алгафари; 
- Разказ на сина на един от загиналите в пожара в COVID отделение в Сливен. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Кой как префокусира президентската битка от София към Анкара?; 
в. Монитор - Пием 10 пъти повече антибиотици при COVID – 19; 
в. Монитор - Откриха отрязъци от контролни разписки в дома на кандидат-депутат; 
в. Телеграф - Спират болнични за счупен крак; 
в. Телеграф - Рашков: Турция се меси във вътрешните ни работи; 
в. Труд - Тръгна пазарлъкът за правителство; 
в. Труд - Анастас Герджиков към Румен Радев: Слезте от облаците; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Борисов няма да е депутат, още 4-ма отказват; 
в. 24 часа - Приключва основният ремонт на 33 км от Айтоския проход; 
в. 24 часа - Евродепутати искат по-силен контрол на парите за България; 
в. Труд - Корнелия Нинова саботирала преизбирането на Радев; 
в. Труд - Фалитите на фирми са повече от 2020 г.; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Румяна Коларова, политолог: Петков & Василев се изживяват като бустер на управлението; 
в. Монитор - Васил Тончев, социолог: Младите вече са по-политически активни; 
в. Телеграф - Председателят на Европейският център за транспортни политики Диана Русинова: Трябва да се удължи 
жълтото на светофарите; 
в. Труд - Красимир Вълчев, бивш министър на образованието и науката, пред "Труд": Тестването трябваше да започне от 
XII клас; 
в. Сега - Четвърти избори ще са катастрофа; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - За Слави беше чест; 
в. Монитор - Леденото безразличие към скъпия ток; 
в. Телеграф - Съвременните номади цакат вота; 
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в. Труд - Ало, Кики, Иво е...; 
в. Сега - С Анкара зад гърба ДПС ще вкара Пеевски във всеки парламент; 
в. Сега - "Продължаваме промяната" ще опита формула на невъзможното. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 19 ноември 
София 

- От 8.30 часа във фейсбук страницата на Министерския съвет министърът на образованието и науката Николай 
Денков ще отговаря на въпроси на граждани в рубриката „Властта говори! Открито". 

- От 11.00 часа на бул. „Цариградско шосе" № 166 представител на "Пътна полиция"ще даде брифинг за акция 
Зима". 

- От 11.00 часа чрез платформата Zoom онлайн ще се проведе дискусията „Конференция за бъдещето на Европа - 
какво искат гражданите и какво следва?". 

- От 11.30 часа в Литературен кабинет „Владимир Башев" ще се състои тържественото връчване на Националната 
литературна награда за поезия „Владимир Башев" за 2021 г. 

- От 17.00 часа в Галерия „Райко Алексиев" ще бъде представена юбилейна скулптурна изложба на Тодор 
Тодоров. 

- От 19.00 часа в Камерна зала „България" ще се състои авторски концерт на проф. Стефан Драгостинов. 
*** 
Бургас 

- От 19.00 часа в Държавна опера Бургас ще започне комичната опера „Сватбата на Фигаро". 
*** 
Варна 

- От 10.00 часа чрез видеоконферентна връзка ще се проведе Национална кръгла маса „Образование, наука и 
дигитални иновации - синергия за професионален път". 

- От 18.00 часа пред Градската художествена галерия ще бъде открита юбилейна изложба на Светлин Ненов. 
*** 
Горна Оряховица 

- От 11.00 часа чрез платформата Google Meet ще се проведе онлайн междинна пресконференция за представяне 
на информация за напредъка по проект „Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци". 

*** 
Добрич 

- От 10.00 часа в сградата на „Градски транспорт" ще се проведе пресконференция за актуалното състояние на 
търговското дружество и подготовката за стартиране на дейността му като вътрешен оператор. 

- От 19.30 часа в Младежкия център ще се състои онлайн среща с младежи и младежки работници от Национална 
мрежа на младежките центрове по проекта „Младежки център - Добрич - Вашето днес". 

*** 
Поморие 

- От 10.00 до 12.00 часа в Поморие ще се проведе първа среща на Консултативния съвет за Поморийско езеро, 
организиран от Българска фондация „Биоразнообразие", на тема: „Сладко или солено е бъдещето на 
Поморийската лагуна?". 

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

