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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ: 70% ръст в цената на парното, ако няма компенсации 
Темата обсъждат Васил Велев от АИКБ и Пламен Димитров от КНСБ 
"Цъка една бомба, която ще избухне януари месец - цените на парното и топлата вода. Цените, определени от КЕВР, са 
базирани на 48 лв. на мегаватчаса цена на газ, а сега тя е 93 лв. Ще има 70% ръст в цената на парното, ако нищо не се 
предпиреме. Предлагаме да се компенсират Топлофикациите, иначе КЕВР трябва да компенсира цените със сметките за 
първото тримесечие за следващата година". Това заяви в студиото на "Твоят ден" Васил Велев от АИКБ. 
Той смята, че цените на енергоресурсите налагат незабавни мерки. "Днес цената на тока е 500 лв на мегаватчаса. Много 
предприятия са затворени. Ако преди е плащано 30 000 лв. на месец, сега са 100 000 лв. Огромните загуби за индустрията 
са огромни печалби в енергетиката. Тези пари се складират в АЕЦ "Козлодуй" и другите производители на ел. енергия", 
обяви той.   
По думите му компенсациите са недостатъчни. "За декември изобщо не са предвидени такива. Служебният кабинет трябва 
да продължи компенсациите и да ги увеличи. Искаме 3/4 от разликата между борсовата цена и прогнозата на КЕВР - 270 
лв.", обясни той. И допълни, че се планират срещи с преговарящите за коалиция партии. 
От своя страна президентът на КНСБ Пламен Димитров сподели, че е нужна втора актуализация на бюджета за 2021 г. 
"Настоявам да се влезе в режим на диалог с нас от страна на финансовото министерство за удължаване на компенсациите. 
Необходими са всички мерки за подкрепа на домакинствата и вдигане на прага на бедност", коментира той. 
Според него пенсиите няма да могат да се увеличат по новата формула, ако няма предвидени средства в бюджета. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Васил Велев: Цъка една бомба, която ще избухне през януари  
Цъка една бомба, която ще избухне през месец януари. Това ще се случи с цените на парното и топлата вода, при 
които ще има 70% ръст, ако нищо не се предприеме от държавата. "Предлагаме да се компенсират топлофикациите, 
иначе КЕВР трябва да компенсира цените със сметките за първото тримесечие за следващата година". За това 
предупреди Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Необходими са незабавни мерки заради цените и на тока  
Председателят на асоциацията заяви, че затова не е нужно да се чака действащ парламент, а служебното правителство 
веднага трябва да се заеме с този проблем, защото днес цената на тока достига 500 лв на мегаватчас. 
Велев обяви, че много предприятия вече са затворили, а други, които са плащали ток по 30 хил. лв. преди покачването на 
цените, сега ще плащат по 100 хил. лева. Той отбеляза, че преди компаниите е трябвало да извършват неотложно плащане 
за 60 дни, а сега трябва сумите да се изплащат авансово. Така на едно предприятие му се струпва да плаща за няколко 
месеца сметките накуп.  
Бизнесът е категоричен, че компенсациите не са достатъчни. "За декември изобщо не са предвидени такива. Служебният 
кабинет трябва да продължи компенсациите и да ги увеличи. Искаме 3/4 от разликата между борсовата цена и прогнозната 
на КЕВР - 270 лв.", обясни Велев. И допълни, че се планират срещи с партиите, преговарящи за коалиция. 
"Потърсен е диалог с "Продължаваме промяната" и такъв е обещан на малко по-късен етап. Изпратена е покана до 
министър-председателя, министрите на енергетиката и финансите. С министъра на енергетиката имахме разговори, но той 
смята, че тези въпроси трябва да се решават с финансовия министър. От две седмици обаче не може да се срещнем с него, 
а въпросите не търпят отлагане", заяви той пред Нова Нюз. 
Председателят на АИКБ обяви, че се изсмукват пари от труда на хората. Той обясни, че за разлика от суровините, които са 
вносни, при производството на електроенергия с местни суровини - атомната енергия, водата, слънцето, вятъра, въглищата 
- цените не са нараснали. 
"Огромните загуби за хората и индустрията са огромни печалби в енергетиката. И това в случая е добре, защото 
сравнително лесно може да се компенсират хората, които един месец работят, а накрая идва сметката и ограбва резултата 
от труда им. Тези пари се складират в АЕЦ "Козлодуй", в другите компании от БЕХ и другите производители на ел. енергия, 
във фонда за сигурност.  

https://nova.bg/news/view/2021/11/19/347059/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-70-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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От своя страна президентът на КНСБ Пламен Димитров сподели, че е нужна втора актуализация на бюджета за 2021 година. 
"Настоявам да се влезе в режим на диалог с нас от страна на финансовото министерство за удължаване на компенсациите. 
Необходими са всички мерки за подкрепа на домакинствата и вдигане на прага на бедност", коментира той. 
Според него пенсиите няма да могат да се увеличат по новата формула, ако няма предвидени средства в бюджета. 
Припомняме, че 110 лева за 1 мегаватчас ще е компенсацията, която ще получат небитовите потребители за месеците 
октомври и ноември заради високите цени на електроенергията на свободния пазар. Правителството прие Програма за 
компенсиране. 
Помощта ще бъде получена от над 600 хиляди небитови абонати. 
За целта са предвидени 450 милиона лева от свръхпечалбата на АЕЦ "Козлодуй". Парите са налични и няма да е 
необходима актуализация на бюджета. 
 
В. Стандарт 
 
√ Бомба с цените на парното и водата! Какво се чака 
Парното през януари ще бъде по-скъпо с цели 70%, ако няма компенсации. Това предупреди председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред NOVA. 
Той предупреди, че в момента цъка бомба, която ще избухне именно след Нова година и тя е с цените на топлоенергията 
и топлата вода. 
При поскъпване на топлоенергията със 70-80% абонатите дори в най-малките жилища в София ще трябва да плащат на 
месец средно по 180 лв. 
През миналия отоплителен сезон обитателите на жилища с площ от 50 до 70 квадрата (основно двустайни) са консумирали 
по около 1,55 мВтч на месец. При най-песимистичния сценарий с бум на цените на топлоенергията месечните фактури за 
двустайните с парно в София биха скочили съответно от 150 на 270 лв. (+120 лв.). 
За абонатите на столичната топлофикация, обитаващи жилища, простиращи се от 70 до 100 квадрата (главно тристайни), 
приемаме, че имат консумация на месец от около 2 мегаватчаса и по цените до средата на годината са им начислявали 
средно по 200 лв. От 1 януари обаче има риск към тази сума да се добавят още 160 лв. 
 Ако преди фирмите са плащали 30 000 лева на месец, то сега ще плащат 100 000 лева. В същото време огромните загуби, 
които търпи индустрията, са на практика огромни печалби за енергетиката. Всички тези пари се складирали в АЕЦ 
„Козлодуй“ и останалите производители на електроенергия. 
По думите на Васил Велев предвидените компенсации от 110 лв. за мегаватчас са недостатъчни, а за декември изобщо 
няма такива. Затова служебното правителство трябва да продължи да ги дава и дори да ги увеличи. Велев настоя бизнесът 
да получава три четвърти от разликата между борсата цена и прогнозата на КЕВР, която е 270 лева. 
 
Novini.bg 
 
√ Председателят АИКБ: Цъка една бомба, която ще избухне през януари 
"Цъка една бомба, която ще избухне през януари - цените на парното и топлата вода. Цените, определени от КЕВР, са 
базирани на 48 лв. на мегаватчаса цена на газ, а сега тя е 93 лв. Ще има 70% ръст в цената на парното, ако нищо не се 
предприеме. Предлагаме да се компенсират топлофикациите, иначе КЕВР трябва да компенсира цените със сметките за 
първото тримесечие за следващата година", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев, цитиран от Стандарт. 
Той смята, че цените на енергоресурсите налагат незабавни мерки. "Днес цената на тока е 500 лв. на мегаватчаса. Много 
предприятия са затворени. Ако преди е плащано 30 000 лв. на месец, сега са 100 000 лв. Огромните загуби за индустрията 
са огромни печалби в енергетиката. Тези пари се складират в АЕЦ "Козлодуй" и другите производители на ел. енергия", 
обяви Велев. 
По думите му компенсациите са недостатъчни. "За декември изобщо не са предвидени такива. Служебният кабинет трябва 
да продължи компенсациите и да ги увеличи. Искаме 3/4 от разликата между борсовата цена и прогнозата на КЕВР - 270 
лв.", обясни той. 
Велев допълни, че се планират срещи с преговарящите за коалиция партии. 
 
В. Монитор 
 
√ От януари 70% по-скъпо парно, ако няма компенсации 
Работодателите поискаха субсидия от 270 лв. вместо 110 лв. за мегаватчас 
Парното през януари ще бъде по-скъпо с цели 70%, ако няма компенсации. Това предупреди председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред NOVA. Той предупреди, че в момента цъка 
бомба, която ще избухне именно след Нова година и тя е с цените на топлоенергията и топлата вода. 
Велев обясни, че цените, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране, са базирани на 48 лева за мегаватчас 
стойност на природния газ, а в момента тя е 93 лева. Затова той предложи като решение да бъдат компенсирани 
топлофикациите, защото в противен случаи КЕВР ще увеличи драстично стойността на парното и топлата вода. 
Както писа „Монитор“ преди време, при поскъпване на топлоенергията със 70-80% абонатите дори в най-малките жилища 
в София ще трябва да плащат на месец средно по 180 лв. 
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През миналия отоплителен сезон обитателите на жилища с площ от 50 до 70 квадрата (основно двустайни) са консумирали 
по около 1,55 мВтч на месец. При най-песимистичния сценарий с бум на цените на топлоенергията месечните фактури за 
двустайните с парно в София биха скочили съответно от 150 на 270 лв. (+120 лв.). За абонатите на столичната топлофикация, 
обитаващи жилища, простиращи се от 70 до 100 квадрата (главно тристайни), приемаме, че имат консумация на месец от 
около 2 мегаватчаса и по цените до средата на годината са им начислявали средно по 200 лв. От 1 януари обаче има риск 
към тази сума да се добавят още 160 лв. 
Велев е на мнение, че цените на енергоресурсите налагат незабавни мерки 
И посочи, че в четвъртък за петък токът на борсата е струвал средно 500 лева на мегаватчас, а много предприятия вече са 
били затворени. Ако преди фирмите са плащали 30 000 лева на месец, то сега ще плащат 100 000 лева. В същото време 
огромните загуби, които търпи индустрията, са на практика огромни печалби за енергетиката. Всички тези пари се 
складирали в АЕЦ „Козлодуй“ и останалите производители на електроенергия. 
По думите на Васил Велев предвидените компенсации от 110 лв. за мегаватчас са недостатъчни, а за декември изобщо 
няма такива. Затова служебното правителство трябва да продължи да ги дава и дори да ги увеличи. Велев настоя бизнесът 
да получава три четвърти от разликата между борсата цена и прогнозата на КЕВР, която е 270 лева. 
 
Frog News 
 
√ АИКБ: 70% ръст в цената на парното, ако няма компенсации 
”Цъка една бомба, която ще избухне януари месец - цените на парното и топлата вода. Цените, определени от КЕВР, са 
базирани на 48 лв. на мегаватчаса цена на газ, а сега тя е 93 лв. Ще има 70% ръст в цената на парното, ако нищо не се 
предприеме. Предлагаме да се компенсират Топлофикациите, иначе КЕВР трябва да компенсира цените със сметките за 
първото тримесечие за следващата година”. Това заяви пред Нова Нюз Васил Велев от АИКБ. 
Той смята, че цените на енергоресурсите налагат незабавни мерки. "Днес цената на тока е 500 лв на мегаватчаса. Много 
предприятия са затворени. Ако преди е плащано 30 000 лв. на месец, сега са 100 000 лв. Огромните загуби за индустрията 
са огромни печалби в енергетиката. Тези пари се складират в АЕЦ "Козлодуй" и другите производители на ел. енергия", 
обяви той.    
По думите му компенсациите са недостатъчни. "За декември изобщо не са предвидени такива. Служебният кабинет трябва 
да продължи компенсациите и да ги увеличи. Искаме 3/4 от разликата между борсовата цена и прогнозата на КЕВР - 270 
лв.", обясни той. И допълни, че се планират срещи с преговарящите за коалиция партии.  
От своя страна, президентът на КНСБ Пламен Димитров сподели, че е нужна втора актуализация на бюджета за 2021 г. 
"Настоявам да се влезе в режим на диалог с нас от страна на финансовото министерство за удължаване на компенсациите. 
Необходими са всички мерки за подкрепа на домакинствата и вдигане на прага на бедност", коментира той.  
Според него пенсиите няма да могат да се увеличат по новата формула, ако няма предвидени средства в бюджета. 
 
Petel.bg 
 
√ Шефът на АИКБ: Цъка една бомба за парното и топлата вода, която ще избухне през януари  
"Цъка една бомба, която ще избухне през януари - цените на парното и топлата вода. Цените, определени от КЕВР, са 
базирани на 48 лв. на мегаватчаса цена на газ, а сега тя е 93 лв. Ще има 70% ръст в цената на парното, ако нищо не се 
предприеме. Предлагаме да се компенсират топлофикациите, иначе КЕВР трябва да компенсира цените със сметките за 
първото тримесечие за следващата година", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев, цитиран от Стандарт. 
Той смята, че цените на енергоресурсите налагат незабавни мерки. "Днес цената на тока е 500 лв. на мегаватчаса. Много 
предприятия са затворени. Ако преди е плащано 30 000 лв. на месец, сега са 100 000 лв. Огромните загуби за индустрията 
са огромни печалби в енергетиката. Тези пари се складират в АЕЦ "Козлодуй" и другите производители на ел. енергия", 
обяви Велев. 
По думите му компенсациите са недостатъчни. "За декември изобщо не са предвидени такива. Служебният кабинет трябва 
да продължи компенсациите и да ги увеличи. Искаме 3/4 от разликата между борсовата цена и прогнозата на КЕВР - 270 
лв.", обясни той. 
Велев допълни, че се планират срещи с преговарящите за коалиция партии. 
 
3е-news.net 
 
√ Васил Велев: Държавната подкрепа не е достатъчна за бизнеса, сметките за ток принуждават фирмите да затварят 
Очаква се да има шоково поскъпване на цената на парното след Нова година  
Бизнесът изпитва сериозни затруднения с високите цени на тока, предприятия са затворили, а държавната помощ не е 
достатъчна. За това алармира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пред 
Nova News. Той предупреди, че в момента цъка бомба, която ще избухне именно след Нова година и тя е с цените на 
топлоенергията. 
Велев обяви, че много предприятия вече са затворили, а други, които са плащали ток по 30 хил. лв. преди покачването на 
цените, сега ще плащат по 100 хил. лева. Той отбеляза, че преди компаниите е трябвало да извършват неотложно плащане 
за 60 дни, а сега трябва сумите да се изплащат авансово. Така на едно предприятие му се струпва да плаща за няколко 
месеца сметките накуп. 
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Бизнесът е категоричен, че компенсациите не са недостатъчни. "За декември изобщо не са предвидени такива. 
Служебният кабинет трябва да продължи компенсациите и да ги увеличи. Искаме 3/4 от разликата между борсовата цена 
и прогнозната на КЕВР - 270 лв.", обясни Велев. И допълни, че се планират срещи с партиите, преговарящи за коалиция. 
"Потърсен е диалог с "Продължаваме промяната" и такъв е обещан на малко по-късен етап. Изпратена е покана до 
министър-председателя, министрите на енергетиката и финансите. С министъра на енергетиката имахме разговори, но той 
смята, че с финансовия министър трябва да се решават тези въпроси. От две седмици обаче не може да се срещнем с него, 
а въпросите не търпят отлагане", заяви той 
Председателят на АИКБ обяви, че се изсмукват пари от труда на хората. Той обясни, че за разлика от суровините, които са 
вносни, при производството на елекроенергия с местни суровини - атомната енергия, водата, слънцето, вятъра, въглищата, 
цените не са нараснали. 
"Огромните загуби за хората и индустрията са огромни печалби в енергетиката. И това в случая е добре, защото 
сравнително лесно може да се компенсират хората, които един месец работят, а накрая идва сметката и ограбва резултата 
от труда им. Тези пари се складират в АЕЦ "Козлодуй", в другите компании от БЕХ и другите производители на ел. енергия, 
във фонда за сигурност.  
От своя страна президентът на КНСБ Пламен Димитров сподели, че е нужна втора актуализация на бюджета за 2021 г. 
"Настоявам да се влезе в режим на диалог с нас от страна на финансовото министерство за удължаване на компенсациите. 
Необходими са всички мерки за подкрепа на домакинствата и вдигане на прага на бедност", коментира той. 
Според него пенсиите няма да могат да се увеличат по новата формула, ако няма предвидени средства в бюджета. 
Припомняме, че 110 лева за 1 мегаватчас ще е компенсацията, която ще получат за месеците октомври и ноември 
небитовите потребители заради високите цени на електроенергията на свободния пазар. Правителството прие Програма 
за компенсиране. 
Помощта ще бъде получена от над 600 хиляди небитови абонати. 
За целта са предвидени 450 милиона лева от свръхпечалбата на АЕЦ "Козлодуй". Парите са налични и няма да е 
необходима актуализация на бюджета. 
Сметките за парно 
Парното през януари ще бъде по-скъпо с цели 70%, ако няма компенсации. Това предупреди председателят на АИКБ. През 
миналия отоплителен сезон обитателите на жилища с площ от 50 до 70 квадрата (основно двустайни) са консумирали по 
около 1,55 мВтч на месец. При най-песимистичния сценарий с бум на цените на топлоенергията месечните фактури за 
двустайните с парно в София биха скочили съответно от 150 на 270 лв. (+120 лв.). За абонатите на столичната топлофикация, 
обитаващи жилища, простиращи се от 70 до 100 квадрата (главно тристайни), приемаме, че имат консумация на месец от 
около 2 мегаватчаса и по цените до средата на годината са им начислявали средно по 200 лв. От 1 януари обаче има риск 
към тази сума да се добавят още 160 лв. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Пенсиите няма да се увеличат, ако няма бюджет 
70% ръст в цената на парното, ако няма компенсации, заяви Васил Велев от АИКБ  
Пенсиите няма да могат да се увеличат по новата формула, ако няма предвидени средства в бюджета. Това заяви в 
студиото на "Твоят ден" президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му е нужна втора актуализация на бюджета за 
2021 г. 
"Настоявам да се влезе в режим на диалог с нас от страна на финансовото министерство за удължаване на компенсациите. 
Необходими са всички мерки за подкрепа на домакинствата и вдигане на прага на бедност", коментира той. 
"Цъка една бомба, която ще избухне януари месец - цените на парното и топлата вода. Цените, определени от КЕВР, са 
базирани на 48 лв. на мегаватчаса цена на газ, а сега тя е 93 лв. Ще има 70% ръст в цената на парното, ако нищо не се 
предприеме. Предлагаме да се компенсират Топлофикациите, иначе КЕВР трябва да компенсира цените със сметките за 
първото тримесечие за следващата година", коментира Васил Велев от АИКБ. 
Той смята, че цените на енергоресурсите налагат незабавни мерки. "Днес цената на тока е 500 лв. на мегаватчаса. Много 
предприятия са затворени. Ако преди е плащано 30 000 лв. на месец, сега са 100 000 лв. Огромните загуби за индустрията 
са огромни печалби в енергетиката. Тези пари се складират в АЕЦ "Козлодуй" и другите производители на ел. енергия", 
обяви той.  
По думите му компенсациите са недостатъчни. "За декември изобщо не са предвидени такива. Служебният кабинет трябва 
да продължи компенсациите и да ги увеличи. Искаме 3/4 от разликата между борсовата цена и прогнозата на КЕВР - 270 
лв.", обясни той. И допълни, че се планират срещи с преговарящите за коалиция партии. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: 70% по-скъпо парно през януари, ако няма компенсации 
Цената на тока за петък е 500 лв. за мегаватчас, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България 
Цъка една бомба, която ще избухне януари - цените на парното и топлата вода. Цените, определени от КЕВР,  са базирани 
на 48 лв. за мегаватчаса цена на газа, а сега тя е 93 лв. Ще има 70% ръст в цената на парното, ако нищо не се предпиреме. 
Предлагаме да се компенсират топлофикациите, иначе КЕВР трябва да компенсира цените със сметките за първото 
тримесечие на следващата година. Това заяви по Нова Васил Велев от АИКБ.  

https://nova.bg/news/view/2021/11/19/347059/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-70-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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Той смята, че цените на енергоресурсите налагат незабавни мерки. "Днес цената на тока е 500 лв. на мегаватчас. Много 
предприятия са затворени. Ако преди е плащано 30 000 лв. на месец, сега са 100 000 лв. Огромните загуби за индустрията 
са огромни печалби в енергетиката. Тези пари се складират в АЕЦ "Козлодуй" и другите производители на еленергия", 
обяви той. 
По думите му компенсациите са недостатъчни. "За декември изобщо не са предвидени такива. Служебният кабинет трябва 
да продължи компенсациите и да ги увеличи. Искаме 3/4 от разликата между борсовата цена и прогнозата на КЕВР - 270 
лв.", обясни той. И допълни, че се планират срещи с преговарящите за коалиция партии. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров поиска втора актуализация на бюджета за 2021 г. "Настоявам да се влезе в режим 
на диалог с нас от страна на финансовото министерство за удължаване на компенсациите. Необходими са всички мерки 
за подкрепа на домакинствата и вдигане на прага на бедност", коментира той. 
Според него пенсиите няма да могат да се увеличат по новата формула, ако няма предвидени средства в бюджета. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Тема на седмицата: Равносметката след изборите 2 в 1 
Най-важните коментари по темата в ефира на Bloomberg TV Bulgaria  
През изминалата седмица на фокус е темата за това каква е равносметката след изборите 2 в 1.  
По темата говорят: Христо Панчугов, политолог и преподавател в НБУ, проф. Росен Стоянов, политолог и преподавател в 
НБУ, проф. Антоний Тодоров, политолог и Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
Мненията им може да чуете във видеото. 
 
АИКБ 
 
√ АОБР И „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ ОБСЪДИХА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА СВРЪХВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА И ПРИОРИТЕТИ НА БЮДЖЕТ 2022  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и „Има такъв народ“ обсъдиха спешни мерки за 
компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията и препоръките на бизнеса към бюджета за 2022 г. По време на 
проведената среща представителите на национално представителните работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП 
и КРИБ бяха категорични, че неотложна задача пред управлението е  компенсиране за небитовите потребители за 
свръхвисоките цени на електроенергията за месец декември, тъй като предвидените от служебния кабинет средства са 
само за месеците октомври и ноември тази година и вече не са достатъчни като размер предвид актуалните цени. 
 

По данни на бизнеса над 600 хиляди небитови абонати са подложени на 
ценови шок. Това са малки, средни и големи предприятия, болници, училища, 
детски ясли и градини, ВиК дружества, театри, музеи и други културни 
институции, държавни и общински ведомства и предприятия и др. Ако не 
бъдат взети спешни мерки, АОБР счита, че може да се стигне до колапс – 
спиране на предприятия, фалит на търговци, риск от невъзможност за доставка 
на електроенергия. На срещата бяха коментирани и различни механизми за 
подкрепа през първото тримесечие на 2022 г., сред които отрицателно 
задължение към обществото, както и необходимостта за компенсиране на 
топлофикациите за цената на природния газ с цел недопускане на голям скок 
на цената на парното и топлата вода. 
Работодателите препотвърдиха приоритета си за присъединяване на страната 
ни към еврозоната и ОИСР и заявиха, че ще разчитат на „Има такъв народ“ за 
ускоряване на необходимите реформи в съдебната система и постигане на 
необходимите стандарти за върховенство на правото, сигурност на 
собствеността, ограничаване на корупцията, ефективно управление на 
публичните предприятия и финанси. Представителите на АОБР категорично 
обявиха подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при запазване на 
равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 
2022 година. Според организацията това е един от основните фактори за 

насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж. 
Като изключително важни от АОБР бяха посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено 
инвестиране на европейските фондове. Сред тях са запазване на мярката за запазване на заетостта, прилагане на мярка за 
финансиране на постоянните разходи на предприятия с голям спад в приходите, както и мерки за компенсиране на 
българските предприятия за безпрецедентно високите, надхвърлящи в пъти разчетите на КЕВР, цени на електрическата 
енергия и на природния газ, пряка подкрепа за инвестициите и иновациите в предприятията. 
В допълнение на това АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни 
и общински такси, като предложението получи пълната подкрепа на „Има такъв народ“. За пореден път работодателските 
организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на такса „Битови отпадъци“ на основа 
на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 г. да бъде изработен на основа, при която таксата се изчислява на 
принципа „замърсителят плаща“. 

https://www.bloombergtv.bg/a/4-analizi/100377-tema-sedmitsata-ravnosmetkata-sled-izborite-2-v-1
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/11/photo_AOBR_ITN-e1637403965418.jpg


6 

 

Представителите на „Има такъв народ“ бяха категорични, че голяма част от приоритетите на работодателските 
организации присъстват в програмата им. Основни акценти те поставиха върху изработването на програмно бюджетиране, 
намаляването на регулациите за бизнеса, увеличаването на прага за регистрация по ДДС, въвеждане на електронно 
правителство, децентрализация на общините, въвеждане на необлагаем минимум, близък до нивото на средната заплата. 
Сред другите обсъдени важни теми бяха търсенето на възможности за включване в бюджета на разчети за реализиране 
на конкретни реформи в здравноосигурителната система с акцент върху превенцията и профилактиката, преустановяване 
на административното определяне на минималната работна заплата и пенсия, прекратяване на заплащането от 
предприятията на първите три дни болнични и други. 
Всички участниците в срещата бяха единодушни, че трябва да се ускори административната реформа и електронното 
управление за подобряване на бизнес средата и осигуряване на икономически растеж на България. 
 
БТА 
 
√ АОБР и "Има такъв народ" обсъдиха спешни мерки за компенсиране на свръхвисоките цени на тока и приоритети на 
Бюджет 2022 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и "Има такъв народ" са обсъдили спешни мерки за 
компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията и препоръките на бизнеса към бюджета за 2022 г., съобщиха 
от асоциацията. 
По време на проведената среща представителите на национално представителните работодателските организации - АИКБ, 
БСК, БТПП и КРИБ са били категорични, че неотложна задача пред управлението е компенсиране за небитовите 
потребители за свръхвисоките цени на тока за декември, тъй като предвидените от служебния кабинет средства са само 
за месеците октомври и ноември и вече не са достатъчни като размер предвид актуалните цени. 
По данни на бизнеса над 600 хиляди небитови абонати са подложени на ценови шок. Това са малки, средни и големи 
предприятия, болници, училища, детски ясли и градини, ВиК дружества, театри, музеи и други културни институции, 
държавни и общински ведомства и предприятия и др. Ако не бъдат взети спешни мерки, АОБР счита, че може да се стигне 
до колапс - спиране на предприятия, фалит на търговци, риск от невъзможност за доставка на електроенергия. На срещата 
са били коментирани и различни механизми за подкрепа през първото тримесечие на 2022 г., сред които отрицателно 
задължение към обществото, както и необходимостта за компенсиране на топлофикациите за цената на природния газ с 
цел недопускане на голям скок на цената на парното и топлата вода. 
Работодателите са препотвърдили приоритета си за присъединяване на страната ни към еврозоната и ОИСР и са заявили, 
че ще разчитат на "Има такъв народ" за ускоряване на необходимите реформи в съдебната система, ограничаване на 
корупцията, ефективно управление на публичните предприятия и финанси. Представителите на АОБР категорично са 
обявили подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на 
равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Според организацията, това е един от основните фактори за 
насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж. 
Представителите на "Има такъв народ" са били категорични, че голяма част от приоритетите на работодателските 
организации присъстват в програмата им. Основни акценти те са поставили върху изработването на програмно 
бюджетиране, намаляването на регулациите за бизнеса, увеличаването на прага за регистрация по ДДС, въвеждане на 
електронно правителство, децентрализация на общините, въвеждане на необлагаем минимум, близък до нивото на 
средната заплата. 
 
3е-news.net 
 
√ АОБР и партия „Има такъв народ“ обсъдиха спешни мерки за компенсиране на свръхвисоките цени на 
електроенергията и приоритети на Бюджет 2022 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и „Има такъв народ“ обсъдиха спешни мерки за 
компенсиране на свръхвисоките цени на електроенергията и препоръките на бизнеса към бюджета за 2022 г. По време на 
проведената среща представителите на национално представителните работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП 
и КРИБ бяха категорични, че неотложна задача пред управлението е  компенсиране за небитовите потребители за 
свръхвисоките цени на електроенергията за месец декември, тъй като предвидените от служебния кабинет средства са 
само за месеците октомври и ноември тази година и вече не са достатъчни като размер предвид актуалните цени. Това 
съобщиха от АОБР.  
По данни на бизнеса над 600 хиляди небитови абонати са подложени на ценови шок. Това са малки, средни и големи 
предприятия, болници, училища, детски ясли и градини, ВиК дружества, театри, музеи и други културни институции, 
държавни и общински ведомства и предприятия и др. Ако не бъдат взети спешни мерки, АОБР счита, че може да се стигне 
до колапс – спиране на предприятия, фалит на търговци, риск от невъзможност за доставка на електроенергия. На срещата 
бяха коментирани и различни механизми за подкрепа през първото тримесечие на 2022 г., сред които отрицателно 
задължение към обществото, както и необходимостта за компенсиране на топлофикациите за цената на природния газ с 
цел недопускане на голям скок на цената на парното и топлата вода. 
Работодателите препотвърдиха приоритета си за присъединяване на страната ни към еврозоната и ОИСР и заявиха, че ще 
разчитат на „Има такъв народ“ за ускоряване на необходимите реформи в съдебната система и постигане на необходимите 
стандарти за върховенство на правото, сигурност на собствеността, ограничаване на корупцията, ефективно управление на 
публичните предприятия и финанси. Представителите на АОБР категорично обявиха подкрепата си за запазване на 
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данъчна стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 
година. Според организацията това е един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на 
условия за икономически растеж. 
Като изключително важни от АОБР бяха посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено 
инвестиране на европейските фондове. Сред тях са запазване на мярката за запазване на заетостта, прилагане на мярка за 
финансиране на постоянните разходи на предприятия с голям спад в приходите, както и мерки за компенсиране на 
българските предприятия за безпрецедентно високите, надхвърлящи в пъти разчетите на КЕВР, цени на електрическата 
енергия и на природния газ, пряка подкрепа за инвестициите и иновациите в предприятията. 
В допълнение на това АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни 
и общински такси, като предложението получи пълната подкрепа на „Има такъв народ“. За пореден път работодателските 
организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на такса „Битови отпадъци“ на основа 
на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 г. да бъде изработен на основа, при която таксата се изчислява на 
принципа „замърсителят плаща“. 
Представителите на „Има такъв народ“ бяха категорични, че голяма част от приоритетите на работодателските 
организации присъстват в програмата им. Основни акценти те поставиха върху изработването на програмно бюджетиране, 
намаляването на регулациите за бизнеса, увеличаването на прага за регистрация по ДДС, въвеждане на електронно 
правителство, децентрализация на общините, въвеждане на необлагаем минимум, близък до нивото на средната заплата.  
Сред другите обсъдени важни теми бяха търсенето на възможности за включване в бюджета на разчети за реализиране 
на конкретни реформи в здравноосигурителната система с акцент върху превенцията и профилактиката, преустановяване 
на административното определяне на минималната работна заплата и пенсия, прекратяване на заплащането от 
предприятията на първите три дни болнични и други. 
Всички участниците в срещата бяха единодушни, че трябва да се ускори административната реформа и електронното 
управление за подобряване на бизнес средата и осигуряване на икономически растеж на България. 
 
АИКБ 
 
√ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЩЕ ПОМОГНАТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА „СРЕБЪРНАТА 
ИКОНОМИКА” В БЪЛГАРИЯ  
Възможностите за дигитализация и ученето през целия живот са двата ключови фактора, които ще помогнат за развитието 
на „сребърната икономика” в България. Страната ни е на едно от челните места по застаряване на населението, а 
демографските тенденции показват, че хората над 65 години ще стават все повече. Това е и причината да се фокусираме 
върху предвиждането на бъдещите потребности на тези хора, за да могат те да останат самостоятелни, активни и да 
допринасят за развитието на икономиката и на обществото възможно най-дълго време. Това заяви по време на участието 
си в Националната кръгла маса по образование, наука и дигитални иновации д-р Милена Ангелова, главен секретар на 
Асоциация на индустриалния капитал в България и член на групата на работодателите в Европейски икономически и 
социален комитет. 
„Едно от основните предизвикателства е ученето през целия живот и непрекъснатото усвояване на нови 
компетенции, което би могло да бъде насърчено допълнително при ползването на възможностите за дигитализация, 
така че на възрастните хора да им е удобно да приемат краткосрочни курсове за повишаване или за промяна на 
квалификацията, включително дигитални такива. АИКБ вече работи по изпълнението на проект, който е насочен 
към пилотен анализ на потребностите от дигитални компетенции в 13 различни сектора. Целта ни е да разработим 
дигитални профили на компетенциите в тези професии на ниско, средно и високо  равнище. Тъй като останалите 6 
социални партньори работят по създаването на подобни профили в други сектори, считам че ще постигнем пълна 
обхватност на българската икономика“, допълни д-р Ангелова. 
По думите ѝ „сребърната икономика” и нейното развитие е отговорът, който нашето общество трябва да даде веднага на 
предизвикателствата, пред които страната ни е изправена заради негативните демографски тенденции. Качеството и 
икономическата, и физическата достъпност на пенсионната и здравната системи, дългосрочните грижи, социалните услуги 
са от определящо значение за успеха на политики по насърчаване на заетостта сред възрастните хора. 
Д-р Милена Ангелова сподели още, че в редица държави-членки на ЕС през последните години са предприети мерки за 
модифициране на пенсионните системи, така че да позволяват плавно повишаване на пенсионната възраст, като те са 
съчетани с допълнителни стимули за хората над 65 години като гъвкаво работно време, намалено работно време, почасова 
заетост и удобства на работното място, които да ги насърчат да бъдат продуктивни възможно най-дълго. 
По време на доклада си тя обърна внимание и на другите елементи на сребърната икономика като активния социален 
живот, достъпа до качествени здравни услуги, потребностите от дългосрочни грижи, подкрепящата среда и 
обезпечаването на възрастните хора със собствени жилища. 
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По време на кръглата маса изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов представи разработени от асоциацията 
предложения за законодателни промени с цел ограничаване на недекларираната заетост. 
„Вече близо 20 години борбата със сивия сектор е приоритет на АИКБ, като през 2019 г. поставихме акцент върху 
недекларираната заетост. В последните години дигитализацията започна да навлиза с изключително бързи 
темпове, което доведе до стремглаво създаване на нови професии и форми на заетост. Липсата на регулация при тях 
обаче се оказа възможност за създаване на сиви практики. След редица извършени анализи и оценки идентифицирахме 
общо 51 законодателни мерки, които искаме да обсъдим, за да могат предложенията ни да са подходящи за всички 
заинтересовани страни, да са реално приложими и да допринесат за ограничаването на недекларираната 
заетост“, каза Добрин Иванов. 
Мерките, които бяха обсъдени на кръглата маса, са разделени в три големи групи. Първата група има за цел създаване на 
нормативни и административни предпоставки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Чрез втората ще 
се търси повишаване степента на спазване на трудовото и осигурителното законодателство. А последната е с фокус върху 
повишаването на данъчната дисциплина на населението като цяло, и в частност – на работодателите и наетите лица. 
По думите на Добрин Иванов последните изследвания и дискусиите, които АИКБ е провела, са показали по категоричен 
начин, че има необходимост от повишаване на правната култура на населението. Препоръката е да се въведе такава 
дисциплина както в средните училища, така и в първите курсове на висшето образование, като нивото на преподаване се 
съобрази с възрастовите групи. Така още в ранна възраст младите хора да получават достоверни знания за трудовото 
законодателство, да са наясно как се извършва наемането на лица и какво представлява трудовото законодателство. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Румен Радев спечели втори мандат на президентските избори 
Той получава над 65% от гласовете на фона на ниска избирателна активност 
Румен Радев е преизбран за президент на втория тур на изборите за държавен глава с почти двойно повече гласове от 
неговия опонент, предаде БГНЕС. 
Според данните от екзит пола към 18.00 часа за двойката Румен Радев– Илияна Йотова са гласували 63,9%. За проф. Анастас 
Герджиков – Невяна Митова са гласували 34,1%. 2% не са подкрепили никого. 
Изборен антирекорд 
28,9% е общата избирателна активност за страната към 18.00 часа. За сравнение, миналата седмица в този час (18.00 ч.) 
избирателната активност е била малко по-висока – 34.3%. 
Най-висока към 16.00 часа избирателната активност бе в 23-ти МИР София - 30,03%. Това е единственото място, където 
активността прехвърля 30 на сто. 124 835 души са гласували. Най-ниска е активността в Кърджали – 12,97 на сто, 33 972 
души са гласували там. 
Ако се запази същата динамика на гласуването би трябвало да очакваме, че в балотажа ще гласуват повече от 2,5 млн. 
избиратели, но активността се очаква да е по-ниска, съобщи говорителят на ЦИК Цветозар Томов. 
По всичко изглежда, че това ще бъдат президентските избори с най-ниската избирателна активност в най-новата ни 
история. По предварителни данни ще гласуват 1 милион души по-малко, отколкото на втория тур на президентските 
избори през 2016 г., когато своя глас дадоха около 3,4 милиона души. 
Изборният процес днес протече нормално и без инциденти. 
Как гласуваха политиците 
Призовавам хората за пълна мобилизация. Преди 5 г. победихме, защото бяхме мотивирани. Ние сме правите, заяви 
действащият президент Румен Радев. Нека не даваме шанс миналото да минира нашето бъдеще, нека бъдем 
организирани, нека всеки намери 15 мин. днес, за да не губим 5 г. от бъдещето, призова той. 
Неговият опонент проф. Анастас Герджиков заяви, че е важно да се гласува, защото това е начинът да възстановим 
доверието в институциите и да спрем разделението и напрежението в обществото. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-19_10h46_02-e1637424562438.jpg
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-19_11h05_15.png
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Илияна Йотова е гласувала за решителен и смел човек за президент на България, а Невяна Митева – за президент, който 
споделя европейските ценности и международното право. 
Служебният премиер Стефан Янев е дал гласа си за държавен глава, който ще изпълнява Конституцията. За него е важен и 
начинът, по който ще бъде изразявана позицията на България във външната и вътрешната политика. 
За Кирил Петков от „Продължаваме промяната“ най-важно е бъдещият държавен глава да слага България над всичко. Той 
заяви също така, че преговорите за правителство се развиват добре. Уточнихме групите, които ще се срещнат другата 
седмица, ще има 18 екипа по всяка тема, каза още Петков. 
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е гласувал срещу полицейското насилие. Той обвини Радев, че само за седмица е успял да 
ни скара с нашите съседи и сега се мразим със Скопие, Албания, ненавиждаме се с Турция. Борисов заяви, че Радев поставя 
под риск България и води политиката на мутрите. 
Корнелия Нинова е гласувала за президент-държавник, който ще се води от българския национален интерес, който като 
главнокомандващ ще се старае да има мир, винаги ще налага вето на закони, в които има и най-малкото подозрение за 
лобизъм и ще превърне КСНС в орган на държавници, които мислят за България. Тя потвърди, че от вторник започват 
разговорите в 18 експертни групи за съставяне на редовен кабинет. 
Президенти и председатели 
Днес можехме да гласуваме в близо 13 000 секции у нас, а сънародниците ни зад граница в 751. За целта са осигурени 
близо 12 000 устройства. 
Президентските избори тази година са седмите у нас след демократичните промени. 23 бяха кандидат-президентските 
двойки на първи тур. 
Президентската институция е въведена в България през 1990 г. след продължителни спорове между опозицията и 
управляващата партия как да се нарича първият държавен глава – председател или президент на републиката. 
Първият държавен глава след промените Петър Младенов е председател/президент на България. Той е избран на 3 април 
1990 г. от Народното събрание. 
На 1 август 1990 г. д-р Желю Желев е избран за президент от Народното събрание на мястото на подалия оставка Петър 
Младенов. Той остава на този пост до 1992 г., когато се провеждат първите преки избори за държавен глава. Д-р Желев 
печели на втория тур /19 януари 1992 г./ и остава на този пост до началото на 1997 г. Негов вицепрезидент е известната 
поетеса и дисидент Блага Димитрова, която не завършва своя мандат, оттегляйки се от своя пост заради несъгласие с 
президента. Д-р Желю Желев ни напусна внезапно на 30 януари 2015 г., месец преди да навърши 80 години. 
На изборите 27 октомври - 3 ноември 1996 година за президент е избран кандидатът на Обединените демократични сили 
(ОДС) Петър Стоянов. Той встъпва в длъжност на 22 януари 1997 г. 
Петър Стоянов се кандидатира за втори президентски мандат през 2001 г., но загуби на втория тур от Георги Първанов. Той 
встъпва в длъжност на 22 януари 2002 г. През лятото на 2006 г. обявява намерението си да се кандидатира за втори 
президентски мандат. Участва в изборите на 22 октомври 2006 г., като кандидатурата му е издигната от  инициативен 
комитет и подкрепена от БСП. 
На президентските избори през октомври 2011 година вотът печели кандидатската двойка на ГЕРБ Росен Плевнелиев - 
Маргарита Попова. Тогава на първи тур се явиха 18 президентски двойки. До балотажа стигнаха двойката на ГЕРБ и Ивайло 
Калфин - Стефан Данаилов от БСП. 
На президентския вот през 2016 година над 2 милиона избиратели пуснаха бюлетина в полза на Румен Радев, подкрепен 
от БСП, на балотаж срещу кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева. На втория тур Радев печели изборите с 2 063 032 действителни 
гласа. Цачева на балотажа получи 1 256 485 действителни гласа. 
 
√ Секторите и регионите, които продължиха да се развиват въпреки пандемията 
Поне два типа общини успяват да преминат сравнително добре през пандемията 
В края на ноември НСИ ще разполага с окончателните данни за дейността на нефинансовите предприятия в страната през 
2020 г. със секторни и регионални разбивки. Тези данни са ключови за детайлното проследяване на ефекта от пандемията 
и въобще за икономическото състояние на общините в страната. На база на предварителните данни за някои общини, в 
т.ч. столицата, можем да очертаем общата картина в страната в годината на пандемията, пише Петър Ганев в свой анализ 
за Института за пазарна икономика. 
Общо произведената продукция от нефинансовите предприятия в страната намалява от 194 млрд. лв. през 2019 г. до 188 
млрд. лв. през 2020 г. (спад от 3,2%). Представянето на различните сектори обаче е разнопосочно, като ясно си личат най-
тежко ударените от пандемията дейности. Предприятията в хотелиерството и ресторантьорството, както и в културата, 
спорта и развлеченията губят съответно 36% и 50% от своята продукция. Общо свиването на продукцията в тези сектори е 
за близо 3,9 млрд. лв. 
Преработващата промишленост губи 9,2% от произведената продукция, като в номинално изражение това е спад от над 
6,3 млрд. лв. Нарушените вериги на доставки оказват своето влияние върху промишлеността, като валутните приходите от 
износ в производствения сектор спадат с над 3,8 млрд. лв. Транспортът губи 7,3% от своята продукция или в номинално 
изражение близо 1,3 млрд. лв. Това са сферите, които са най-тежко ударени от пандемията и влошават своите резултати в 
почти цялата страна. 
 



10 

 

 
 
Поне четири сектора обаче успяват да повишат своите резултати през 2020 г. 
Строителството бележи много сериозен бум, като продукцията в сектора нараства с 34% или с близо 6 млрд. лв. Почти 
целият спад на продукцията в промишлеността е компенсиран от номиналния ръст в строителството. Най-интересното е, 
че това бурно развитие е изцяло в София – 97% от ръста в продукцията на строителството на национално ниво през 2020 г. 
е концентриран в столицата. 
Добиваната промишленост също се развива добре, като продукцията в сектора на национално ниво нараства с близо 20% 
или с над 500 млн. лв. Това е провокирано от доброто представяне на минните компании в Средногорието, както и от 
разработването на рудника в Крумовград. Данните за Панагюрище например показват, че там икономиката отчита ръст 
през 2020 г., което се дължи на това, че нарастването в добивната промишленост компенсира спада в другите сектори, 
които са директно засегнати от пандемията. 
Здравеопазването също расте на национално ниво с 9%, което представлява ръст на продукцията с над 400 млн. лв. 
Фирмените данни показват, че в годината на пандемията болниците са увеличили както своите приходи, така и печалбата. 
Последният с положителна динамика е секторът на информационните и комуникационните технологии, който продължава 
да се развива и по време на пандемията. Ръстът в продукцията в информационните и комуникационните технологии през 
2020 г. е над 900 млн. лв. (7,6% ръст), което е провокирано от продължаващото търсене на външни пазари към този тип 
услуги – над 1 млрд. лв. е увеличението на приходите от външни пазари в информационния сектор в страната в годината 
на пандемията. Голяма част то този ръст е концентриран в столицата, която по принцип доминира дигиталния сектор в 
страната. 
Всички останали сектори са оцветени в червено, с изключение на търговията, която на национално ниво успява да запази 
сходни резултати с тези преди пандемията. 
Общата картина за страната показва, че поне два типа общини успяват да преминат сравнително добре през пандемията. 
Първата е столицата София, която заради огромния бум в строителството и продължаващата положителна динамика в 
дигиталния сектор остава над водата, въпреки проблемите в много сектори по време на пандемията. Другата група 
включва някои специфични общини с много силна минна индустрия – добив на цветни метали, която остава почти 
незасегната от кризата и отбелязва ръст в показателите. 
Всички останали региони, в които липсва силна минна индустрия, няма такъв бум в строителството и дигиталните услуги 
тепърва навлизат, регистрират отчетливо негативния ефект на пандемията, най-вече през удара по преработващата 
промишленост, туризма и дейностите в сферата на културата и развлеченията. 
 
√ От началото на годината цената на тока в България е скочила двойно 
Най-скъп е токът във Франция – 231,13 евро за мегаватчас, Италия – 230,29 евро, Гърция – 222,22 евро 
Цената на електричеството в България нарасна почти два пъти от началото на годината и това не е пределът, пише БГНЕС.  
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 93,75 евро (183,36 лева) за мегаватчас, а от 
началото на ноември тя е 199,29 евро (389,77 лева), показват данните на платформата energylive.cloud. За последните два 
месеца – октомври и ноември – тя на два пъти достига пикове, като последният е от тази седмица. 
На 17 ноември цената на електричеството в сегмента „Ден напред“ скочи с 10,8% достигайки 248,09 евро или 485,22 лева. 
Това представлява рекордна цена на тока в нашата страна, след като беше преодолян предишния ценови пик от 481,81 
лева, който беше достигнат на 19 октомври. 
Цената в сряда не само, че беше своеобразен домашен рекорд, но и бе сред трите най-високи, нареждайки ни на трето 
място на Балканите и в ЕС. Достойна конкуренция ни бяха само Гърция и Румъния, които ни изпреварваха с малко.  
След този връх бе регистрирана корекция. Цената на тока в България в сегмента „Ден напред“ с доставка в събота (20 
ноември) е 200,16 евро или 391,48 лева за мегаватчас. Това представлява понижение с 10,7%. В рамките на пазарния 
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сегмент "в рамките на деня" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) среднопретеглената цена на тока е 486,69 
лева за мегаватчас. 
Най-евтин ток на 20 ноември ще имат индустриално развитите страни в сърцето на Европа – Германия, Австрия, Бенелюкс, 
Чехия, Словакия и Полша. Последната е единствената европейска държава, където цената на електричеството е 
двуцифрена – рекордно ниските 89,04 за мегаватчас. 
За сравнение в Германия токът в събота ще струва 110,22 евро за мегаватчас; Чехия – 133,78 евро; Словакия – 147,89 евро. 
Най-скъп е токът във Франция – 231,13 евро за мегаватчас, Италия – 230,29 евро; Гърция – 222,22 евро. 
 
√ Европейската комисия притиска Полша и Унгария заради върховенството на закона 
Писмата до Варшава и Будапеща са неформална стъпка към решение дали да се задържат средствата от ЕС  
Полша и Унгария разполагат с два месеца, за да отговорят на поредица от въпроси относно предполагаеми нарушения на 
върховенството на закона, които могат да застрашат финансирането им от Европейския съюз (ЕС), тъй като Брюксел засилва 
натиска за съдебната независимост, пише Financial Times. 
В петък Брюксел изпрати писма до посланиците на Полша и Унгария в ЕС, в които излагат поредица от въпроси относно 
възможни нарушения на върховенството на закона във Варшава и Будапеща и техните последици за защитата на 
финансирането от ЕС. 
Писмата, видяни от Financial Times, са неформална стъпка към решението, което Брюксел ще вземе през следващите 
месеци по въпроса дали да задейства нов механизъм за условност на върховенството на закона, който би позволил 
средствата на ЕС да бъдат задържани. 
Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия (ЕК), каза, че задействането на механизма е един от 
съществуващите варианти, като отговор на Брюксел срещу опасенията за върховенството на закона в Полша. 
Писмото, изпратено до Варшава, се отнася до съдебните и прокурорските служби, а Комисията поиска от Унгария да 
предостави информация за системата за обществени поръчки в страната и независимостта на нейните съдилища. 
Комисията води продължителна съдебна битка относно промените в съдебната система на Полша, които според нея 
застрашават независимостта на съдебната власт и основните правни връзки, които обединяват ЕС. 
Управляващата партия "Право и справедливост" в Полша твърди, че промените са необходими за повишаване на 
ефективността и че Брюксел няма право да се намесва в това, което счита за вътрешен въпрос. 
Напрежението между Брюксел и Варшава ескалира през октомври, когато Върховният съд на страната постанови, че 
ключови елементи от правото на ЕС са несъвместими с полската конституция. 
Противоречието забави одобрението на пакета за икономическо възстановяване от Covid-19 на Полша на стойност 36 
милиарда евро. 
Някои държави-членки и части от комисията призоваха за активиране на новия механизъм за условност, който може да 
застраши десетки милиарди евро средства годишно, които ЕС изплаща на Варшава. 
Унгария трябва да получи 7,2 милиарда евро от фонда за възстановяване. 
Писмата, изпратени до Варшава и Будапеща, не означават официално задействане на механизма, но са стъпка в тази 
посока. 
Унгария беше помолена да предостави разяснения относно „постоянните“ недостатъци и слабости в правилата за 
обществени поръчки на страната, които предизвикаха безпокойство относно корупцията, свързана с употребата на 
европейски средства. 
Брюксел поиска от правителството на Виктор Орбан да предостави списък с 10-те души или групи, които получават най-
висок дял от милиардите евро субсидии за земеделие от ЕС, които Унгария получава. 
Писмото до полското правителство съдържа набор от подробни въпроси относно развитието на съдебната система. 
Сред повдигнатите въпроси е решение на полския съд тази есен, според което части от правото на ЕС не са съвместими с 
конституцията на страната, както и решение от юли за временни мерки, разпоредени от Съда на Европейския съюз. В 
писмото се пита как Полша ще гарантира спазването на законите относно защитата на парите на ЕС в светлината на тези 
решения. 
Писмото също така повдига въпроси относно полските прокурорски служби, включително сливането на поста на полския 
министър на правосъдието с този на главен прокурор, както и уволнението на редица прокурори през последните години. 
Ако прокуратурата не е достатъчно ефективна и безпристрастна, това може да има последици за делата, свързани с 
управлението на средствата от ЕС, се казва в писмото. 
Комисията повдига и въпроси относно преследването на случаи на корупция и конфликт на интереси в Полша, като пита 
дали случаите, включващи използване на пари от ЕС, ще бъдат разгледани правилно. 
Предизвикателствата пред независимостта на полската съдебна система могат да повлияят на „ефективността и 
безпристрастността“ на съдебните процедури, свързани с управлението на средствата на ЕС, каза комисията, „създавайки 
риск за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз“. 
Полша е под натиск да премахне спорна дисциплинарна камара за съдии, за която Съдът на Европейския съюз постанови, 
че е незаконна. 
Полските служители не отговориха веднага на искания за коментар. 
 
√ Европа и нестихващият спор за граничните огради 
ЕК продължава да е против финансирането на такива проекти 
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Години наред Европейският съюз (ЕС) беше категорично против стените, като ги презираше като краткосрочно решение, 
което не отговаря на европейските ценности. И дори когато някои членове започнаха да издигат огради, самият ЕС  се 
придържаше към своето: Нашите членове могат да го направят, ако искат, но ние няма да го финансираме. 
Това се променя. Подхранвани от спомените за ожесточените битки, които избухнаха, когато над един милион кандидати 
за убежище пристигнаха на европейския бряг, както и от надигащия се национализъм и - съвсем наскоро - от 
подстрекателските действия на Беларус, която изтласка няколко хиляди мигранти към източния край на ЕС, започна 
сериозен дебат за границите, пише БГНЕС. 
Този дебат е толкова противоречив, че дипломатите на ЕС дори спорят за това какво точно е заложено на карта. За мнозина 
темата е дали блокът трябва да финансира гранични бариери. За други въпросът е дали бариерите са най-ефективният 
начин за охрана на европейските граници - въпрос от решаващо значение, тъй като ЕС се стреми да бъде възприеман 
сериозно като носещ сигурност. А за някои той е екзистенциален: дали в бъдеще Европа ще се представя като отворен или 
затворен континент? 
Тези въпроси изискват отговор. Граничните бариери се издигат, а натискът върху Европейската комисия да помогне 
нараства. През октомври 12 държави от ЕС призоваха ЕК да финансира бариерите "приоритетно". Коалицията включваше 
някои странни съмишленици - от социалистическа Дания до консервативна Полша - което показва променящата се 
динамика на континента. 
Просто изграждането на стени, което неправителствените организации и критиците осъждат като създаване на "Крепост 
Европа" - термин, използван и от нацистките пропагандисти, вече не е такава политическа анатема. По думите на един 
дипломат от ЕС този израз "става все по-малко негативен". 
Унгария печели съюзници 
През последните години се увеличиха редиците на страните, които настояват ЕС да финансира оградата. След наплива на 
сирийски бежанци през 2015 г. Унгария и нейният министър-председател Виктор Орбан, защитник на твърдата линия по 
отношение на миграцията, оглавиха почти самотно усилие за получаване на финансиране от Брюксел за ограда по южната 
граница на страната със Сърбия и Хърватия. 
В наши дни Унгария е само една от многото страни, към които се присъединяват дори държави, които не са известни с 
твърдите си миграционни политики. Литва, която е начело на писмото на групата от 12 държави до ЕК, изгражда бариера 
на 502 от общо 678 км от границата си с Беларус. И иска ЕС да плати сметката от 152 млн. евро. 
Другите страни от групата се обединиха по въпроса за финансирането, макар и да се разминават по други теми, свързани 
с миграцията. Гърция например подписа писмото, въпреки че подкрепя задължителното преразпределение на търсещите 
убежище в целия блок - подход, на който Унгария остро се противопоставя. 
Няколко дипломати заявиха, че този ръст е част от по-широкообхватно преосмисляне на миграцията, което може да 
принуди блока да преразгледа и международните правила, които забраняват "отблъскване" - незаконната практика за 
връщане на търсещите убежище, ако това застрашава живота им и отрича правото им да кандидатстват за закрила. 
Забележително е, че в писмото си коалицията от 12 държави споменава необходимостта "да се адаптира съществуващата 
правна рамка към новите реалности". 
Въпреки това досега ЕК твърдо е подкрепяла Европейския парламент и е отказвала да отстъпи. Един от служителите на ЕС 
заяви, че между двете институции има "принципно споразумение" за избягване на финансиране на прегради. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше непоколебима по темата миналия месец: "Няма да 
има финансиране на бодлива тел и стени", заяви тя след срещата на върха на Европейския съвет. Представители на 
Комисията подчертават, че вече има много средства за подпомагане на управлението на границите, както и за 
високотехнологични инструменти за управление, като например камери за наблюдение. 
Но мнението на ЕП може да се промени. 
Тъй като въпросът отново стана тема на разговор, най-голямата група в законодателния орган - дясноцентристката 
Европейска народна партия (ЕНП), се обяви в подкрепа на финансирането от ЕС за изграждане на гранични бариери. "Ние, 
като ЕНП, също настояваме, че в извънредна ситуация трябва да се предоставят средства от ЕС за финансиране на този вид 
дейности", заяви председателят на ЕНП Манфред Вебер. 
Втората по големина група в парламента - социалистите и демократите - обаче се противопоставя на тази практика. 
Печатът на ЕС за одобрение? 
Най-сериозният проблем може би не са самите пари, а международният печат за одобрение, който те дават. 
"Те просто искат да имат знамето на ЕС на оградите си", казва един служител, като твърди, че подобни бариери 
"обикновено са просто безполезни", тъй като могат да бъдат изкачени или заобиколени. 
Литовският министър на външните работи Габриелиус Ландсбергис не е съгласен с това. В понеделник той нарече оградата 
на страната "голяма тежест за нашия бюджет. Бихме предпочели да използваме тези пари на друго място". 
Той настоява, че литовската бариера не е само за литовците, а защитава целия блок от Беларус. ЕС обвини Беларус, че 
примамва мигранти от Близкия изток в Минск, преди да ги изтласка към границата на ЕС - "хибридна атака", по преценка 
на блока, която използва мигрантите като оръжие в отговор на санкциите на ЕС. 
"Изграждаме бариера между Европейския съюз и режим, който е готов да окаже натиск върху Съюза", заяви Ландсбергис. 
Според поддръжниците страната не бива да поема тази тежест сама, тъй като мигрантите възнамеряват да преминат в 
крайна сметка в Германия, Нидерландия или Белгия. 
Когато лидерите на ЕС се събраха миналия месец, темата заемаше видно място в разговорите им за миграцията. Тя беше 
включена в дневния ред и на срещата на посланиците на ЕС по-рано тази седмица. 
И все пак, въпреки че може би се създава коалиция в подкрепа на това, големите сили в ЕС остават враждебно настроени 
към финансираните от ЕС стени, а в някои случаи и към самото изграждане на стени. 
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"Подкрепям Европа, която защитава границите си, но не и Европа, която издига бодлива тел или стени", заяви френският 
министър по европейските въпроси Клеман Бон пред France 2 по-рано тази седмица в отговор на плановете на Полша за 
изграждане на гранични бариери. 
В Германия пък единствено напускащият поста си министър на вътрешните работи Хорст Зеехофер изглеждаше отворен 
към идеята за гранични бариери. Дипломатите не очакват бъдещото правителство на страната, оглавявано от 
лявоцентристка партия в коалиция със Зелените, да подкрепи финансирането на стените от ЕС. 
Дискусията е стигнала до задънена улица, твърдят дипломатите. Въпреки натиска от страна на държавите членки те не 
очакват Комисията да промени позицията си, когато в началото на следващия месец планира да представи преглед на 
правилата, регулиращи границите на Шенгенското пространство - зоната без паспорти на ЕС. 
Шест берлински стени 
Независимо от финансирането от ЕС, Европа продължава да строи стени. 
Неотдавнашен доклад показа, че след падането на Берлинската стена през 1989 г. европейските държави са издигнали 
около 1000 км сухопътни бариери - еквивалент на шест Берлински стени. 
С ускоряването на това строителство Комисията смекчи реториката си. Всъщност тя дори одобри тази практика в 
определени ситуации. 
Когато комисарят по вътрешните работи Илва Йохансон посети Литва през август, тя нарече граничната бариера на 
страната "добра идея". Година по-рано Фон дер Лайен похвали Гърция, че е "щит на Европа", точно когато тя разширяваше 
оградата по границата с Турция. 
Това е пълен обрат в сравнение със ситуацията отпреди пет години, когато предшественикът на Фон дер Лайен, Жан-Клод 
Юнкер, порица изграждането на стена в Гърция. 
"Нито една ограда и нито една стена не е достатъчно висока, за да възпре тези хора да дойдат в Европа", каза Юнкер за 
оградата, която се издига между Гърция и Македония. 
Целия материал четете на сайта www.investor. bg 
 
√ Газопроводите се политизират, а от това губят всички 
Има много примери за маршрути на тръбопроводи, избрани да обслужват геополитически цели 
Полагането на енергийни тръбопроводи винаги е било диктувано от политически съображения, често за сметка на 
търговските. Но работата на съществуващите тръби също се политизира все повече, а това ще навреди на всички, пише 
Джулиан Лий за Bloomberg. 
Има много примери за маршрути на тръбопроводи, избрани да обслужват геополитически цели. 
Нефтопроводът Баку-Тбилиси-Джейхан от Каспийско море до експортен терминал на средиземноморското крайбрежие 
на Турция не беше очевидният търговски избор за доставяне на азербайджанския суров петрол на пазара, но беше избран, 
защото отговаряше на целите да бъде избегнат Иран (въпреки че ако трасето минаваше оттам, то щеше да е по-евтино и 
щеше да осигурява по-добър достъп до азиатските пазари) и да бъде независимо от транзит през Русия. 
И както вече писах, руското строителство на газопровода „Северен поток 2“ до Германия е кулминацията на 30-годишната 
стратегия за премахване на наследените транзитни маршрути през бившите съветски републики и съюзнически държави. 
Но в последно време използването или спирането на вече изградени тръбопроводи се превърна в по-тревожен пример за 
тяхното политизиране. 
Докато Европа се бори със задаващата се зимна енергийна криза, тя изглежда обградена от всички страни от доставчици 
и транзитни страни, които използват тръбопроводите за политически цели. 
 

 
 

https://www.investor.bg/news/index/91/
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Частично запълнен 
Руският президент Владимир Путин отрича, че има политически мотиви зад неуспеха на Русия да достави повече газ за 
Европа, но малцина на континента, ако изобщо има такива, му вярват. И не е трудно да се разбере защо. Руският 
монополист в износа природен газ „Газпром“ казва, че е изпълнил всички заявки за доставка от своите клиенти, но цените 
са скочили до небесата, защото нивата на запаси в хранилищата са ниски и поне в Германия газохранилищата, които са 
почти празни, са тези, контролирани от руския газов гигант. 
През последните дни цената на газа в Европа отново се повиши поради опасения, че Русия ще запази притока на газ като 
ответна реакция за забавянето на сертифицирането на новия газопровод „Северен поток 2“, което наистина би се отразило 
на доставките през зимата. 
 

 
 
Напрежение по тръбата 
Североизточна Европа не е единственото място на което политиката на тръбопроводите осуетява пазарния принцип. В 
другия край на континента Испания се оказва въвлечена в политически спор между големия доставчик на газ Алжир и 
транзитната страна Мароко. Това добавя възходящ натиск към европейските цени на енергията, тъй като Испания също 
бърза да осигури кораби с втечнен природен газ на пазар, доминиран от азиатски клиенти и високата цена, която те 
плащат. 
Засиленото напрежение около европейските енергийни доставки направи още по-тревожно внезапното прекъсване на 
руските петролни потоци през Беларус към Полша в началото на миналата седмица. 
Прекъсването се дължи на непланиран ремонт на тръбата в Беларус и потоците бяха възстановени за няколко дни. Но на 
фона на изкуствено създадената мигрантска криза по границите на страната с Европейския съюз и предишните заплахи на 
президента на Беларус Александър Лукашенко да прекъсне енергийните доставки за Европа, се появиха опасения, че 
спирането представлява нещо по-зловещо. 
Тези страхове все още може да се реализират. Европейският съюз заплашва Беларус с допълнителни санкции, докато 
източната му съседка продължава да приема самолети с потенциални мигранти към ЕС от засегнати от истинска криза 
страни като Ирак и Сирия. 
Путин, чийто петрол и газ преминават през тръбопроводите, пресичащи Беларус, предупреди, че ако Беларус наруши 
енергийните потоци към Европа за него няма да последва „нищо хубаво“. Той също има какво да губи. Репутацията на 
Русия като надежден доставчик на енергия за Европа беше сериозно опетнена през последните месеци. Въпреки че 
прекъсването на транзитните потоци би засилило аргумента му за свързване на Русия директно с Германия чрез Северен 
поток 2, близките му връзки с Лукашенко биха повдигнали въпроси за собственото му съучастие във всяко прекъсване. 
Междувременно на югоизточната граница на Европа отдалечаването на Турция от нейните съюзници от НАТО поражда 
опасения, че доставките на газ за Гърция, балканските страни и Италия скоро също могат да станат по-несигурни. 
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По-зависими от всякога 
Европа все повече се превръща в заложник на политическата тежест на тръбопроводите. Енергийният преход от изкопаеми 
горива към чиста енергия трябва да стане възможно най-скоро, тъй като доставките на нефт и газ от Северно море 
намаляват. 
И въпреки че непосредствените рискове натежат по-скоро върху потребителите, отколкото върху доставчиците на енергия 
в региона, в дългосрочен план тези доставчици също ще пострадат, тъй като Европа ускорява стъпките, за да стане по-
енергийно самодостатъчна в ерата след въглеводородите. 
 
√ Инвеститорите се насочват към Индия след технологичните репресии в Китай 
Скептиците виждат подкрепяната от Ant и SoftBank индийска стартъп компания Paytm като тест за 
инвеститорите 
През 2011 г. 33-годишният индийски предприемач Виджай Шекхар Шарма присъства на събитие в Хонконг, на което говори 
основателят на Alibaba Джак Ма. Не знаех, че животът ми ще се промени на тази конференция“, казва по-късно Шарма. 
„Тогава започнах да се интересувам от Китай, Alibaba и Джак.“ 
Три години по-късно Шарма пътува до Китай, за да се срещне с героя си, като си прави селфи с него и договаря първата от 
няколкото инвестиции от китайската компания Alibaba. Китайската група за електронна търговия и финтех продължава да 
инвестира стотици милиони долари в бързо развиващата се стартираща компания Paytm на Шарма, изграждайки 30% дял 
в индийската компания за плащания. 
Наскоро Paytm се листна за $2,5 милиарда, което е най-голямото IPO в Индия. Това е най-големият тест досега за това дали 
стартиращите фирми в Индия могат да постигнат същия успех като поколения китайски технологични групи, които 
преобразиха фондовия пазар в страната. Сделката се случва една година, след като китайските регулатори провалиха IPO 
за 37 милиарда долара на Ant Group - финтех подразделението на Alibaba и най-големият инвеститор на Paytm. 
Този ход сложи началото на безмилостни репресии в Китай срещу технологични компании във всеки един сектор от 
образование до услуги за доставка, което изтри милиарди от фондовия пазар и изплаши инвеститорите. Индия, която 
дълго време заемаше второто място сред най-предпочитаните страни за инвестиции в Азия, се очертава най-печеливша от 
ситуацията в Китай.  Глобална ликвидност и бързото усвояване на интернет помогнаха за развитието на частния и 
публичния пазар в Индия. 
"Инвеститорите промениха фокуса си заради действията на Пекин", смята Тимъти Мо, главен стратег за дялово участие в 
Азия и Тихия океан в Goldman Sachs. 
„Тъй като ситуацията в Китай все още е сложна, инвеститорите насочиха вниманието си към други дестинации като 
Индия“. 
„Летвата за инвестиране в Китай в публична или частна компания е по-висока“, добавя партньор в чуждестранна фирма за 
рисков капитал. "Индия ще бъде бенефициент." 
"За всеки долар, инвестиран в китайски технологии през тримесечието, приключило през септември, 1,50 долара 
отиват в Индия, според Asian Venture Capital Journal". 
Не е ясно колко дълго ще продължи ентусиазмът на инвеститорите към индийския технологичен сектор. Има опасения, че 
оживените технологични пазари в страната вече са прегрели, тъй като конкуренцията за закупуване на дялове увеличава 
оценките и прави компаниите на инвеститорите уязвими за корекции. 
Скептиците виждат подкрепяната от Ant и SoftBank индийска стартъп компания Paytm като тест за инвеститорите. Акциите 
й не привлякоха толкова голямо търсене, колкото други скорошни IPO като Zomato, нещо, което анализаторите приписват 
на оценката му от 20 милиарда долара и силната конкуренция. 
Това е моментът за Индия 
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Забраната за IPO на Ant от китайските власти миналата година се превърна в буря от регулаторни промени, насочени към 
всичко - от ограничаване на монополното поведение до поверителността на данните и разпределението на богатството. 
Китайският предприемач Джак Ма, както и компаниите Tencent и Meituan бяха засегнати от тези регулации. 
Въпреки че репресиите се забавиха, заплахата от ограничения за много китайски компании все още остава. Ant Group, 
например, не съживи своето провалено IPO. Съдбата на водещото китайско приложение за наемане на автомобили Didi 
Chuxing също е несигурна. 
Сега инвеститорите преразпределят капитала си предвид ситуацията в Китай, каза Ник Сяо, главен изпълнителен директор 
на китайското подразделение на мениджъра на богатствата Hywin в Хонконг. 
Средствата, събрани от стартиращи технологични компании чрез листвания в Китай, са на път да отбележат първия 
годишен спад от седем години, докато през 2021 г. технологичните листвания в Индия са събрали 2,6 милиарда долара, 
което е скок от 550 процента в сравнение с общия брой за миналата година. Китай все още е водещ по отношение на броя 
на сделките на частния пазар, но индийските темпове на растеж изпревариха Пекин. 
Докато Югоизточна Азия също се възползва от промяната, размерът на Индия я направи естествена алтернатива. „Индия 
привлича вниманието на почти всички“, казва Сяо. „Когато говоря с нашите глобални клиенти, виждам тази тенденция“. 
Индия ще изпревари Китай като най-населената страна в света през следващите години. Страната има около 375 милиона 
млади хора, родени между 1996 и 2010 г., в сравнение с около 250 милиона в Китай, според EY. Достъпът до интернет е 
само 60% в страната, което оставя място за растеж. 
Този демографски потенциал отдавна е причина за инвеститорите да предпочетат страната. И индийските предприемачи 
казват, че никога не са виждали толкова голяма конкуренция за сделки. Главният изпълнителен директор на онлайн 
компанията за употребявани автомобили Cars24 Викрам Чопра казва, че в кръг през септември за набирането на 450 
милиона долара от SoftBank и Tencent през септември, са получили тройно повече средства.  
Анализаторската платформа Venture Intelligence казва, че през тази година 35 индийски стартиращи компании са се 
превърнали в „еднорози“ на стойност над 1 милиард долара - повече от всяка година друга година от 2013 г. насам. Най-
младият нов дебютант беше Apna, платформа за намиране на работа, основана преди по-малко от две години, която беше 
оценена на повече от 1 милиард долара след септемврийски кръг за набиране на средства, включващ хедж фонда в Ню 
Йорк Tiger Global и Sequoia Capital от Силициевата долина. 
И все пак тази инфлация в оценките възпира някои инвеститори, притеснени от прегряване. „В Индия е много по-скъпо, 
отколкото преди. Инвестирах в около 50 или 60 стартиращи компании в страната, но сега е по-вероятно да се насоча към 
Пакистан или Бангладеш“, казва Уилям Бао Бийн, базиран в Шанхай генерален партньор в глобалния фонд за рисков 
капитал SOSV. 
„Много съм притеснен“, казва друг инвеститор в чужд фонд за рисков капитал, предупреждавайки, че индийският пазар 
се превръща в „балон“. 
Много инвеститори тепърва ще видят възвръщаемост. Cars24 регистрира възвръщаемост на инвестирания капитал от 
минус 53% през годината, приключила през март 2020 г., показват последните финансови данни от Сингапурския орган за 
счетоводство и корпоративно регулиране. 
Въпреки целия си потенциал, покупателната способност в Индия остава далеч зад Китай и брутният вътрешен продукт на 
глава от населението е под 2000 долара - по-малко от една пета от този в Пекин. 
Докато непредвидимата технологична репресия на Китай подчерта сравнителната стабилност на Индия, инвеститорите са 
изправени пред други рискове. Инвестиционната репутация на Индия в исторически план е била увредена от 
противоречиви политики като наскоро премахната ретроспективна данъчна поправка, използвана за преследване на 
милиарди от чуждестранни инвеститори. 
Чуждестранни пари се инвестират в сектори, които работят в регулаторни сиви зони, от онлайн кредитиране до 
криптовалути, които са застрашени от забрани. Популярните сред инвеститорите фентъзи спортни приложения предлагат 
възможност за залагане на реални пари на мачове по крикет въпреки многократните правни предизвикателства относно 
приликата им с незаконните спортни залагания. 
Лари Илг, старши изпълнителен директор в Prosus, инвестиционното поделение на южноафриканската интернет група 
Naspers, казва, че индийските компании могат да се сблъскат с регулаторни проблеми, но въпреки това остава оптимист. 
„Пътят няма да бъде изцяло гладък, но приемаме и такъв хоризонт за нашите инвестиции“. 
„Ако търсите предсказуемост, рисковият капитал е грешната индустрия“, добавя той. "Реалността е, че някои от тези 
индустрии тепърва се оформят." 
 
Мениджър 
 
√ При 99.82% обработени протоколи: Радев - 66,70%, Герджиков - 31,82%  
При обработени 99,82% от СИК протоколи от втория тур на президентските избори у нас към 6:00 часа данните на ЦИК 
потвърждават победата на Румен Радев и Илияна Йотова. 
Двойката печели 66,7% от вота, което се равнява на малко над  1 милион и 537 хиляди гласа. За Анастас Герджиков и Невяна 
Митева са гласували 31,82% или 733 307 хиляди гласа. Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 34 092 избиратели или 
1,48% от гласувалите. 
По този наичн Радев става вторият български президент, след Георги Първанов, който печели втори пореден мандат. 
При обработени 96,80% от протоколи от чужбина Румен Радев получава подкрепа от 66,7%, а Анастас Герджиков – 31,6%. 
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√ Румен Радев: Връщането на статуквото не се състоя 
Новият парламент няма право на грешка и протакане, защото хората няма да простят, предупреди президентът 
Очакванията, че гражданите ще се изморят от избори и ще предпочетат да се върнат към познатото старо, не се сбъднаха. 
Връщането на статуквото на бял кон не се състоя, въпреки огромните пари, инсинуациите и пропагандата, които ни 
заливаха ежедневно с фалшиви новини, режисирани скандали и положиха огромни усилия да отблъснат хората от 
изборите дори и днес. Това заяви спечелилият балотажа сегашен президент Румен Радев в първото си изявление след 
победата си. 
Приключи един безпрецедентен политически месец с два вида избори, които ясно откроиха желанието на нашият народ 
за промяна, за скъсване с корупцията, грабежа и беззаконието, за отстраняването на мафията от властта, коментира Радев. 
България издържа този изпит на демокрация. Не се поддаде на опитите да се посее етническо разделение. Разумът и 
родолюбието надделяха над апатията и лъжата, каза още Радев. 
Новият парламент няма право на грешка и протакане, защото хората няма да простят, предупреди президентът. Всеки от 
тези партии, който пренебрегне това - ще бъде самоубийствено. Ще бъде отречен от хората, ако партиите тръгнат срещу 
волята на народа, допълни той. 
Очакванията на обществото са, че трябва да се види отчетливо политическо мнозинство, което да предприеме незабавни 
реформи в съдебната система, да не допусне социално-икономическа криза през зимните месеци, да осигури нуждаещите 
се, да вземе отлагани с години решения. Борбата с пандемията остава приоритетна задача, а новото правителство не 
трябва да отстъпва от националните позиции, особено когато залогът е за българската идентичност и история и правата на 
нашите сънародници зад граница, зададе рамката Радев. 
Нашият слоган: С вас сме!, остава наше кредо и за вбъдеще, каза президентът и благодари на всички, които са били с 
него. Това е победа на взаимното ни доверие, на разума и на единната ни вяра, на желание за законност и справедливост, 
на солидарното ни чувство, че заедно можем да успяваме. Предстоят ни още много усилия, но България излиза от застоя 
и автокрацията, на пътя на развитието, свободата и модернизацията. Аз съм оптимист, допълни президентът. 
Изказването си Радев започна с благодарност към всички, които са гласували и са го подкрепили - избиратели и партии, 
към хората от избирателните комисии и към служителите на реда. Демокрацията функционира благодарение на вас, заяви 
той. Искам да поздравя проф. Герджиков и останалите кандидати за президент, затова, че дадоха своите идеи в тази 
кампания, допълни Радев. 
Вицепрезидентът Илияна Йотова също изказа благодарности на всички, които са им дали доверието си и са работили за 
тях. Благодаря на всички, които участваха в това гласуване, защото показаха, че са граждани, а не поданици, каза още тя. 
В личен план Йотова посвети победата на покойния си баща, защото той я е направил "силното и смело момиче". А в 
политически план я посвети на "един голям българин, който пръв ни се довери преди 5 г. - Стефан Данаилов". 
 
√ Световните агенции за балотажа: Радев печели с посланието си за борба с корупцията 
Българският президент Румен Радев е на път да спечели с голяма преднина втори мандат, съобщава агенция Ройтерс и 
откроява подкрепата на българските избиратели за силното му послание за борба с корупцията. Агенцията също така 
отбелязва рекордно ниската избирателна активност на втория тур на президентските избори и широкото недоволство в 
България от високите нива на корупция, сложило през април край на продължилото едно десетилетие управление на 
бившия премиер Бойко Борисов и довело до победа на парламентарните избори на нова антикорупционна партия, пише 
БТА. В България президентът има предимно представителни функции, но има възможност да оказва силно влияние на 
общественото мнение и играе важна роля при политически кризи, когато може да назначава служебни кабинети, 
отбелязва Ройтерс. 
Асошиейтед прес, обявява първите екзитпол резултати, които дават победа на втория тур на президентските избори на 
Радев и посочва, че той е открит критик на Борисов и твърд поддръжник на антикорупционните протести от миналата 
година като с това е привлякъл много българи, на които са им омръзнали политиците, които те смятат за корумпирани. 
Агенцията отбелязва, че Радев назначи две последователни служебни правителства, разкрили случаи на предполагаема 
корупция в българския промишлен и банков сектор. 
 
√ Около 4 млн. лв. компенсации за тока изплатени до момента на бизнеса 
Около 4 милиона лева от предвидените компенсации по програмата в помощ на бизнеса заради скъпия ток вече са 
изплатени. Това е малко под 1% от общо предвидените средства в размер на 450 милиона лева, които в голямата си част 
ще бъдат изплатени в началото на декември, когато ще бъдат фактурирани ноемврийските сметки, обясни на брифинг в 
петък енергийният министър Андрей Живков.  
По програмата за компенсиране сметките ще бъдат намалени с по 110 лева за мегаватчас използвана електроенергия. 
Компенсацията се отнася за всички небитови клиенти, уточни той.  
От миналата седмица Министерството на енергетиката усилено подписва договори с търговците на електрическа енергия, 
доставчиците от последна инстанция, производителите, които продават директно на крайни небитови клиенти, и 
оператора на организирания борсов пазар на електроенергия. Към момента има подписани 44 договора, остават още 3-4, 
за да се финализират и да се обхванат 100% от небитовите клиенти, които попадат в групата на тези, които ще получат 
помощ. 
Част от бизнеса получава електроенергията си от Доставчик последна инстанция. За тях вече влезе в сила и методиката за 
промяна на цените на доставчика от последна инстанция, благодарение на което тези цени са намалени с до 30 лева на 
мегаватчас. Тази помощ ще се комбинира и с помощта от 110 лева, така че общата сума за тях ще достигне до 140 лева на 
мегаватчас. 



18 

 

"Това е може би най-голямата в ЕС сума, давана на бизнеса като компенсация за високите цени на електроенерията", 
коментира министър Живков. 
Вече започна кампания, която да информира крайните клиенти за това, че те трябва да си изберат доставчик, а не да 
остават на такъв от последна инстанция. Това става, защото периодът на действието на методиката за промяна на цените 
на доставчика от последна инстанция, която КЕВР промени, е три месеца. Това е гратисният срок за тези клиенти. Ролята 
на доставчика на последна инстанция не е да бъде търговец, а тя е дисциплинираща, подчерта Живков. 
След трите месеца гратисен период, който КЕВР даде, цените на доставчика от последна инстанция отново ще се върнат 
към нивата, които бяха преди това, т.е. по-високи от пазарните. В рамките на тази информационна кампания 
министерството е разработило листовки. Те ще се разпространяват през клиентските центрове на 
електроразпределителните дружества, както и през Сдружението на общините. Изработен е и информационен клип, който 
се разпространява във Фейсбук страницата на Министерството на енергетиката. Освен това този клип ще бъде 
разпространен и през БНТ, както и на други места. 
"Служебното правителство прие тези компенсации да бъдат през октомври и ноември с идеята, че през декември 
парламентът може да предприеме и други мерки, които в други държави са приети", уточни Живков. Той даде за пример, 
че в някои страни са намалени данъците или акцизи. 
Битовите потребители, които са на регулиран пазар, не усещат това повишаване на цените. Това е причината сега да не се 
предприемат мерки за тях, поясни министър Живков. По думите му, парламентът е този, който може да реши след Нова 
година примерно да се намали ДДС, което ще бъде пряко подпомагане на цените за бита. "Като се говори за компенсации 
през намаление на данъците, те могат да бъдат не само за електрическа енергия, а и за топлинната енергия, и за природния 
газ", допълни енергийният министър. 
 
√ ЮНЕСКО включи в списъка на честванията годишнината от рождението на Паисий Хилендарски 
300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски беше включена в Списъка на бележитите годишнини на 
организацията за периода 2022-2023 г. Това става по предложение на Националната комисия на България за ЮНЕСКО, 
чиято дейност се координира от Министерството на външните работи, съобщават от МВнР. 
Списъкът е одобрен от протичащата в момента 41-ва сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО. 
Годишнината от рождението на Паисий Хилендарски ще бъде чествана през 2022 г. с национални и международни прояви. 
През 2021 г. ЮНЕСКО се присъедини към отбелязването на 100-годишнината от смъртта на патриарха на българската 
литература Иван Вазов и 650-ата годишнина от създаването на Търновската книжовна школа. 
 
√ Преговорите за новото правителство на Германия са към своя край 
Преговорите за съставяне на правителство в Германия вървят към своя край. Според вероятния следващ канцлер Олаф 
Шолц времевият план се спазва и новият кабинет ще може да бъде представен на 6 декември. 
Новото правителство едва ли ще бъде по-голямо от досегашните правителства на канцлера Ангела Меркел. Тя разполагаше 
с кабинет от 15 министри. Толкова вероятно ще бъдат и при управлението на тройната коалиция межди социалдемократи, 
зелени и либерали. Най-много постове ще получи партията с най-много гласове - Германската социалдемократическа 
партия, като за нея са отделени шест министерски поста. Пет поста ще получи Зелената партия, а за либералите остават 
четири. 
По време на преговорите най-големи битки са се водили за поста на финансовия министър. Лидерът на либералите 
Кристиан Линднер настоява той да оглави финансовото министерство. Друг кандидат за поста е лидерът на Зелената 
партия Роберт Хабек. Спрягат го обаче и за министър на вътрешните работи. Със сигурност Роберт Хабек ще е вицеканцлер, 
информира БНР. 
Генералният секретар на либералната Свободна демократическа партия Фолкер Висинг може да получи икономическото 
министерство. Зелените пък се борят да направят и едно ново министерство - това на климата, но то ще бъде ръководения 
от другият лидер на Зелената партия - Аналена Бербок. 
Досегашната министърка на правосъдието - Кристина Ламбрехт, може да запази поста си, а външното министерство 
вероятно ще отиде или при Зелените, или при либералите. 
 
√ Шефът на Бундесбанк изрази притеснения за по-трайна висока инфлация 
Инфлацията в еврозоната може да не отговори на очакванията на ЕЦБ и да се задържи над 2% за по-дълго време. Това 
заяви президентът в оставка на Бундесбанк  и член на Управителния съвет на Европейската централна банка  Йенс 
Вайдман, цитиран от Ройтерс. 
Според него по тази причина ЕЦБ не трябва да се ангажира с поддържане на благоприятната си политика твърде дълго. 
Неговият коментар идва след изказване на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, която призова за продължителна 
подкрепа за икономиката на еврозоната и за избягване на преждевременно затягане на паричната политика. Позицията 
на Вайдман е противоположна. 
„По високите инфлационни очаквания и по-големият ръст на заплатите биха могли да засилят ценовият натиск в 
средносрочен план. Може да се окаже, че темповете на инфлация няма да се понижат под нашата цел в средносрочен 
план, както се прогнозираше по-рано“, каза той. 
Вайдман, който ще се оттегли от ръководния пост на централната банка на Германия в края на годината, следвайки 
десетилетие на до голяма степен безуспешно противопоставяне на политиката на ЕЦБ за лесни пари, заяви, че 
Европейската централна банка трябва да даде сигнал, че е готова да затегне политиката си, ако се появи такава нужда. 
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 „Предвид значителната несигурност относно перспективите за инфлация, паричната политика не трябва да се ангажира 
твърде дълго с настоящата си експанзионистична позиция“, каза той. 
По-рано Кристин Лагард заяви, че е „е малко вероятно условията за повишаване на лихвите да бъдат изпълнени през 
следващата година“, и че ЕЦБ трябва да продължи да бъде въпреки „нежеланата и болезнена“ инфлация, която засяга 
особено силно по-бедните хора. Тя продължава да е на мнение, че инфлацията е преходна и ще се понижи през идната 
година. 
 
√ Финландия обмисля ограда по границата с Русия заради мигрантите 
Във Финландия се обсъжда въпросът за евентуалното изграждане на ограда по границата с Русия. 
Целта на оградата е да попречи на мигрантите да пресичат извън контролно-пропускателните пунктове, съобщава 
обществената телевизия Yle, цитирана от БГНЕС. 
Предложението за изграждане на ограда на 12 ноември направи бившият министър на вътрешните работи, депутат от 
опозиционната Коалиционна партия Кай Миканен. В политическото издание Demokraatti той призова правителството да 
разгледа въпроса. 
Според Yle Мико Лехмус, ръководител на центъра за оценка на риска на финландската гранична служба, отбеляза, че няма 
законови пречки за изграждането на заграждения. В същото време това би било изключително трудно и не би защитило 
достатъчно от нелегалните мигранти. 
От своя страна заместник-командирът на граничната служба на Югоизточна Финландия Юка Лукари нарече идеята 
неуместна. В същото време, според него може да се оправдае изграждането на огради в близост до граничните пунктове. 
Не за първи път във Финландия се обсъжда изграждането на ограда по руската граница. Тази идея беше лансирана на 4 
януари 2019 г., когато искаха да създадат заграждения за ограничаване движението на диви свине. 
Тогава финландското министерство на земеделието реши, че "това е сложна структура за изграждане и поддръжка, която 
също ще попречи на биоразнообразието не само във Финландия, но също така ще има отрицателно въздействие върху 
скандинавската и западноевразийската флора и фауна". 
Естония вече започна да строи ограда на границата с Русия, за да предотврати "хибридни атаки" срещу страните от ЕС и 
НАТО. В същото време Талин отбелязва, че няма признаци за каквато и да е заплаха по естонско-руската граница. 
 
√ Срив в продажбите на автомобили в Европа 
Продажбите на автомобили в Европа се забавиха до рекордно ниски нива през октомври поради недостиг на 
микрочипове, отчете Европейската асоциация на автомобилните производители (ЕААП). 
Регистрациите на нови леки автомобили в Европейския съюз са намалели с 30% през октомври. С 665 001 продадени 
единици в целия регион това е най-слабият резултат в количествено отношение за месец октомври от началото на 
записите. 
Най-големите автомобилни пазари в Европа претърпяха "двуцифрени загуби", включително -35,7% в Италия, -34,9% в 
Германия, -30,7% във Франция и -20,5% в Испания. В същото време търсенето се е запазило на повечето от тези пазари, с 
изключение на Германия. 
Октомври бележи четвъртия пореден месец на спад на продажбите на автомобили през тази година след скока последвал 
пандемията. Въпреки неотдавнашния спад в продажбите, дължащ се на продължаващото въздействие на кризата с 
доставките на полупроводници, значителните печалби в началото на годината помогнаха за запазване на положителната 
посока", заявиха от Европейската асоциация на автомобилните производители, предава БГНЕС. 
Неотдавнашният недостиг на микрочипове сериозно наруши веригата за доставки на автомобилната индустрия, 
принуждавайки я да намали производството. Полупроводниците се използват за системите за подпомагане на водача и 
компютърното управление на двигателите. Причините за недостига са комплексни, но според експертите проблемите 
заради пандемията са го изострили. 
Недостигът на чипове започна миналата година, след като фабриките бяха затворени заради COVID-19. Когато 
производствените линии бяха възобновени, се появи по-голямо търсене на технологични уреди, което оказа натиск върху 
доставките на полупроводници.  
 
√ Понижения на борсите в Европа в края на седмицата 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в петък, докато 
вниманието на инвеститорите беше насочено върху перспективите за инфлацията и коментарите от Европейската 
централна банка, предаде Си Ен Би Си. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,28 пункта, или 0,06%, до 487,42 пункта. Немският показател DAX 
регистрира спад от 18,3 пункта, или 0,11%, до 16 203,43 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 19,32 пункта от 
стойността си, или 0,27%, достигайки до 7 122,66 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100  отчете спад от 
17,75 пункта, или 0,24%, до 7 238,21 пункта. 
Бързото разпространение на COVID-19 в Европа отново е в центъра на вниманието, като множество държави регистрират 
рекорден брой случаи на новозаразени с вируса и налагат нови строги ограничителни мерки, особено за неваксинираните. 
Германия обяви в четвъртък повече ограничения за неваксинирани хора, тъй като четвъртата вълна в страната доведе до 
рекорден брой заразени. В същото време Австрия влиза отново в пълен национален локдаун. 
Новините за нови рестрикции доведоха до понижение с 1,46% на акциите на IAG – компанията майка на British Airways. 
Тези новини обаче не са негативни за всички компании, като акциите на германската фирма за доставка на храна HelloFresh 
обаче поскъпнаха с 5,36%. 
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Днес председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард за пореден път каза, че мнението на институцията 
е, че инфлацията в еврозоната е временна и ще отшуми. Тя също така е категорична, че ЕЦБ не трябва да се стреми към 
затягане на паричната политика, тъй като това може да попречи на възстановяването на блока. 
Междувременно стана ясно, че продажбите на дребно в Обединеното кралство са нараснали с 0,8% на месечна база през 
октомври, надминавайки прогнозите на икономистите за повишение от 0,4%. С изключение на горивата, продажбите са 
нараснали с 1,6% за месеца при прогноза от 0,6%. Цените на енергията в страната, подобно на повечето места по света, 
нараснаха значително в последно време. 
Акциите на британския търговец на дребно Kingfisher поевтиняха с 3,84%, след като компанията отчете спад на продажбите 
през третото тримесечие, но заяви, че периодът октомври-декември е започнал силно. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха смесени резултати в четвъртък, въпреки силният финансов отчет на Nvidia и на 
търговците на дребно, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 60,1 пункта, или 0,17%, до 35 870,95 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 15,87 пункта, или 0,34%, до 4 704,54 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq се повиши със 72,14 пункта, или 0,45%, до 15 993,71 пункта.    
Въпреки разнопосочните движения на индексите, корпоративните отчети продължават да демонстрират силата на 
възстановяването. Акциите на Nvidia поскъпнаха с 8,25%, след като отчета на компанията за последното тримесечие 
надмина очакванията. Тя съобщи, че е постигнала печалба от 1,17 долара на акция при приходи от 7,10 млрд. долара, 
докато прогнозите бяха за печалба на акция от 1,1 долара и приходи от 6,82 млрд. долара. Двата показателя са съответно 
с 60% и 50% над регистрираните през същият период на миналата година. Nvidia също така прогнозира по-добри приходи 
за тримесечието, завършващо през януари. Това доведе до ръст на пазарната й капитализаиця до 791 млрд. долара 
Тези резултати подкрепиха целият сектор на производителите на чипове. Цените на книжата на AMD, Qualcomm и Micron 
Technology се повишиха съответно с 2,43% 1,51% и 2,07% Акциите на GlobalFoundries поскъпнаха с 2,50%, след като 
компанията представи партньорство с Ford, което има за цел да осигури доставките на чипове за автомобилостроителя. 
Позитивно на пазара се отразиха и добрите резултати на търговците на дребно. Акциите на Macy's поскъпнаха с цели 
21,17%, след като компанията отчете ръст на дигиталните продажби с 19% и обяви стартирането на дигитален пазар през 
следващата година. Тя посочи, че 41% от новите и 4,4 милиона клиенти през тримесечието са дошли през цифровия канал. 
В същото време акциите на Kohl’s поскъпнаха с 10,62% на фона на добрите резултати за тримесечието. Цените на книжата 
на Gap и Victoria’s Secret се повишиха с 4,38% и 14,65% 
Като цяло търговията е волатилна през цялата седмица. S&P и Nasdaq все още са на път да регистрират седмичен ръст и са 
на около 0,3% от своите рекорди. Dow обаче е на около 2% от рекорда си. 
Междувременно Министерството на труда съобщи, че броят на първоначалните заявки за помощи при безработица в САЩ 
е паднал до 268 хил. през седмицата, завършила на 13 ноември. Това е най-ниското ниво от март 2020 г. и седми пореден 
седмичен спад. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха спад до 260 хил. заявления, докато данните за 
предходната седмица бяха коригирани на 269 хил. 
Ръст в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в петък, като единствено 
борсата в Хонконг се оцвети в червено на фона на натиска върху технологичния сектор. 
Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 269,75 пункта, или 1,07%, до 25 049,97 пункта. Листнатите в Хонконг акции 
на гиганта в онлайн търговията Alibaba поевтиняха с 10,71%, след като финансовият отчет на компанията за последното 
тримесечие не отговори на очакванията. Тя отчете приходи от 200,69 млрд. юана (31,4 млрд. долара), което е ръст от 29% 
на годишна база. Прогнозата обаче бе за приходи от 204,93 млрд. юана. Освен това, тя фирмата на Джак Ма отчете печалба 
на акция от 11,20 юана, което е спад с 38% на годишна база и е под прогнозата от 12,36 юана на акция. 
Този резултат доведе до поевтиняване на акциите на повечето китайски технологични компании, като цените на книжата 
на Meituan, Baidu и Tencent се понижиха съответно с 1,61%, 3,26% и 0,16. 
Акциите JD.com - главният конкурент на Alibaba, обаче поскъпнаха с 9,10%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 147,21 пункта, или 0,5%, до 29 745,87 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 39,66 пункта, или 1,13%, до 3 560,37 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 29,41 пункта, или 1,20%„ до 2 490,27 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад ръст от 23,64 пункта, или 0,8%, до 2 971,02 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна със 17,3 пункта, или 0,3%, до 7 396,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX регистрира спад от 0,22 пункта, или 0,04%, до 604,30 пункта. BGBX40 се понижи с 0,52 пункта, или 0,38%, до 137,52 
пункта. BGTR30  изтри 1,35 пункта от стойността си, или 0,20%, достигайки ниво от 662,02 пункта. BGREIT се понижи със 0,38 
пункта, или 023%„ до 165,76 пункта. 
 
√ Петролът потъна до 7-седмично дъно 
Цените на петрола достигнаха 7-седмично дъно в понеделник на фона на информацията, че Япония обмисля да освободи 
част от петролните си резерви, както и заради влошаващата се ситуация с COVID-19 в Европа, която поражда опасения 
както за свръхпредлагане, така и за слабо търсене, пише Ройтерс. 
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Към 9:10 българско време сортът Брент поевтиня с 0,24 долара, или 0,30%, до 78,65 долара за барел, след като вчера 
достигна шестседмично дъно, докато американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,11 долара, или 0,14%, до 75,83 
долара за барел. 
Според търговец в Сингапур пазарът е в състояние на непрекъснати промени, тъй като потенциалното освобождаване на 
петролни резерви от редица водещи икономи не е отразено изцяло в цената. 
По-рано тази сесия двата бенчмарка достигнаха най-ниското си ниво от 1 октомври. Те поевтиняха с около 3% в петък и 
записаха четвърти седмичен спад – първа подобна серия от понижения от март 2022 г. насам 
Японския премиер Фумио Кишида сигнализира в събота, че е готов да помогне в борбата с нарастващите цени на петрола, 
следвайки безпрецедентният призив на САЩ за координирано освобождаване на резерви. 
Токио проучва начини за заобикаляне на закон, който позволява освобождаването на петролни запаси само в случай на 
недостиг на доставки или природни бедствия. 
Белият дом в петък притисна отново групата производители от ОПЕК да увеличат глобалното предлагане, дни след 
дискусиите на САЩ с някои от най-големите икономики в света относно потенциалното освобождаване на петрол от 
стратегическите резерви с цел потискане високите цени на енергията. 
Общото освобождаване може да бъде в размер от 100 до 120 млн. барела, казват анализатори на Citi. Това число включва 
между 45 и 60 млн. барела от САЩ, около 30 млн. барела от Китай, 5 млн. б 
Негативно на цените се отрази и влошаващата се ситуация с COVID-19 в Европа. Германия предупреди в петък, че може да 
се наложи да премине към пълен локдаун, след като такива мерки вече предприеха в Австрия. 
 
√ САЩ ще строят АЕЦ на Луната 
НАСА и Националната лаборатория на Айдахо обявиха събиране на идеи за строителство на атомна станция на Луната, 
която би могла да стане независим от слънцето източник на енергия за изграждането на обитаема станция, съобщава 
Associated Press. 
Американците възнамеряват да построят такава АЕЦ до края на 20-те години, а събирането на идеи ще приключи на 19 
февруари 2022 г. Ръководителят на проекта в лабораторията Себастиян Корбизеро подчертава, че сигурна и мощна енергия 
на повърхността на Луната ще стане значителна крачка в усвояването на Космоса от човека. 
Както твърди НАСА, устойчивото присъствие на човека на Луната ще позволи да се постави следващата цел – Марс. Смята 
се, че реакторът ще бъде създаден на Земята, а след това ще бъде транспортиран на Луната. В системата ще влизат работещ 
на уран реактор; система, преобразуваща топлината в електричество; система за контрол на нагряването и 
разпределителна система. Мощността на АЕЦ трябва да бъде не по-малко от 40 киловата за десет години. 
Станцията трябва да се включва и изключва без човешко усилие, да работи на борда на спускаем модул и да може да се 
пренася. За последното условие е уточнено, че реакторът трябва да се впише в параметрите на цилиндър с височина четири 
метра и диаметър шест метра. 
По-рано тази седмица пък представител на руската космическа агенция Роскосмос заяви, че през 2022 година ще започне 
проектирането на руска орбитална станция, за строителството на която Роскосмос е заделила средства. През април т.г. 
вицепремиерът Юрий Борисов заяви, че Русия може да излезе от проекта Международна космическа станция (МКС) към 
2025 година. 
 
БНР 
 
√ Преговорите за правителство ще започнат във вторник 
Тази седмица започват преговорите за съставяне на редовен кабинет с мандата на "Продължаваме промяната". Те ще се 
проведат в експертен формат. 
Стартът на преговорите е насрочен за вторник, 23 ноември. Тогава експерти, излъчени от формацията победител на 
парламентарния вот на 14 ноември - "Продължаваме промяната", ще се срещнат с експерти на поканените политически 
сили - БСП, ИТН и "Демократична България". Всяка формация ще бъде представена с по трима експерти в общо 18 групи 
за обсъждане на секторни политики и изработване на управленска програма. Официалният старт на преговорния процес 
беше обявен вчера от съпредседателя на ПП Асен Василев. 
"Вторник, както сме се разбрали с другите партии. Започваме да работим детайлно така, че да направим ясен, конкретен, 
точен план как ще направим България едно много по хубаво място за живот през следващите четири години". 
Председателят на БСП в оставка Корнелия Нинова уточни, че целта е пълен мандат на бъдещия кабинет. 
"От първите ни разговори до последния сме планирали четиригодишен мандат и така сме си залагали политиките и 
приоритетите". 
Засега не са обсъждани имена на министри, уверяват представители на четирите преговарящи формации. След като се 
постигне консенсус по програмата, ще бъде подписано коалиционно споразумение. 
 
√ Предстои аукцион за нов държавен дълг за 500 млн. лева под формата на 7,5-годишни ДЦК 
Нови половин милиард лева могат да бъдат добавени към държавния дълг от началото на годината. Това ще стане, ако 
финансовото министерство одобри подадените поръчки за днешния аукцион за книжа от седем години и половина в 
предложения обем. 
Досега финансовото министерство предлагаше 5-годишни или 3,5-годишни книжа при нулева лихва и книжа за 10,5 г. при 
лихва 0,1%. 
Сега предложените книжа са за 7,5 г. и лихвата е 0,25 на сто. 
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Досега страната ни е поела дълг от 3,3 млрд. лева тази година при лимит от 4,5 млрд. Емисиите са единствено на вътрешния 
пазар, въпреки че няма законови ограничения да се излезе на външните пазари. 
 
√ Отпада декларацията за информирано съгласие при ваксинация срещу Covid-19 
Репортаж на Анелия Джамбазка в предаването ''Хоризонт за вас'' 
От Министерството на здравеопазването увериха в петък, че има достатъчно медикаменти за лечение на болни с Covid 
инфекция. Повторно преболедувалите вече могат да се сдобият със зелен сертификат, а желаещите да се ваксинират вече 
няма да попълват декларация. 
Вече няма да се попълва декларация за информирано съгласие при ваксинация срещу Covid-19. Изискването отпада още 
от петък, обясни проф. Мира Кожухарова.  
„При положение, че няколко милиарда по света вече са ваксинирани, мисля, че повече тези въпроси изобщо не 
съществуват. Едно излишно действие, което усложнява живота на хората - и на пациентите, и на колегите.“ 
От вторник здравното министерство пуска открита телефонна линия по въпроси, свързани с ваксините. 
От петък повторно боледувалите могат да си извадят зелен сертификат. Условието е да са минали 90 дни от първото 
заразяване. 
По въпроса за осигуреността на болниците в Covid ситуацията здравният министър Стойчо Кацаров увери, че няма лекари, 
които да не са получили парите си за първа линия, а в болниците има достатъчно лекарства.  
„До стотинка са изплатени всички средства на лечебните заведения. Даже следващата седмица вероятно Министерският 
съвет ще гласува допълнителни средства за първа линия. Не отговаря също така на истината и разпространената 
информация, че лечебните заведения нямат лекарства.“ 
Министър Кацаров съобщи, че в областите, където заболеваемостта е под 500 заразени на 100 000 души, учениците ще се 
връщат в училище без тестове, но на ротационен принцип,  а там където са под 250, това ще става без ротация. 
За всички останали ще се обсъжда как големите ученици ще се върнат в клас.  
„Говорих с министър Денков да обсъдят дали не е по-правилно най-големите ученици – от 8 до 12 клас да се тестват с 
тестове, както възрастните хора, още повече, че те биха могли и да се ваксинират“, каза министър Стойчо Кацаров.  
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Поскъпване на хранителните стоки на едро с 0,65% през последната седмица  
Цените на хранителните стоки на едро у нас са се повишили с 0,65 на сто за седмица от 15 до 19 ноември, съобщиха от 
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. 
От началото на ноември повишението на цените е с 2,48 процентни пункта, като индексът на тържищните цени, който 
отразява цените на хранителните стоки на едро достигна през последната седмица 1 693 пункта. Трябва да се има предвид, 
че базовото равнище на индекса от 100 пункта е от 2005 година. 
Най-много са поскъпнали зелето - с 8,4 на сто до 1,03 лева за килограм, зелените чушки - със 7,7 процента до 1,67 лева за 
килограм и ябълките - с 5,1 на сто до 1,25 лева. 
Поевтиняване има при портокалите (с 5,9% до 1,90 лева за кг.), оранжерийни доматите  (с 0,5% до 2,14 лв. за кг.) и кравето 
масло (поевтинява с 1% до 2,02 лв. за кг.). 
 

 
 

 

https://bnr.bg/post/101559824/otpada-deklaraciata-za-informirano-saglasie-pri-vaksinacia-sreshtu-covid-19
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√ Животновъдите могат да кандидатстват за отсрочване на заеми към ДФ "Земеделие" 
От днес животновъдите могат да подават заявления за отсрочване на кредитите си с една година, съобщават от Държавен 
фонд „Земеделие“. Мотивът за удължаване на периода за погасяване на задълженията  е задълбочаващата се 
икономическа криза, причинена от COVID-пандемията. 
Кредитите, които фермерите са взели за изхранване на животните от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) през периода 
2008 – 2012 г., се отсрочват с една година. Това реши на своето редовно заседание Управителният съвет (УС) на Фонда по 
искане на браншовите организации. 
Животновъдите могат да подават заявления за отсрочване на задълженията си в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ 
от 22 ноември 2021 г. до 31 януари 2022 г. От тази възможност могат да се възползват кредитополучатели с отсрочени 
кредити до края на ноември 2021 г. – птицевъди, свиневъди и фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни, 
получили кредити през 2008, 2009, 2010 и 2012 г. 
Заемите, които стопаните дължат на ДФЗ, трябва да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга (главница и лихва). 
Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на Фонда най-късно до 29 април 2022 г. Средствата трябва да бъдат 
погасени до 25 ноември 2022 г. Размерът на лихвата е 2%. 
Мотивът за удължаване периода за погасяване на задълженията на стопаните е задълбочаващата се икономическа криза, 
причинена от разпространението на пандемията от COVID-19. В създалата се ситуация, голяма част от фермерите изпитват 
остра нужда от финансов ресурс за оборотни средства, жизненоважен за стопанствата. 
Не се допуска отсрочване на заеми на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на 
Търговския закон към датата на сключване на анекса. 
 
√ Градинари, кандидатствали за субсидии, трябва да докажат документално произведената продукция 
Градинарите, които са кандидатствали за субсидии по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, трябва 
да подготвят документите, с които ще докажат произведената продукция, припомнят от Фонд „Земеделие“. Земеделците 
имат само 23 дни, за да докажат, че са произвели и продали определено количество плодове и зеленчуци, за да имат 
право на подпомагане. 
Схемата, обвързана с производството, е важна за дребните земеделци, но позволява и лесно заобикаляне на правилата. 
През миналата година например проверките доказаха, че краставиците и чесънът са ползвани най-често за измами - две 
трети от площите с краставици и над 40 на сто от площите с чесън са били заявени за субсидиране без да бъдат засадени. 
С цел по-прецизен контрол градинарите трябва да докажат с документи, че са реализирали на пазара определени в 
нормативната уредба количества плодове и зеленчуци. 
Между 1 и 23 декември стопаните трябва да представят в съответната областна дирекция на фонд „Земеделие“ 
декларация и електронен опис на документите като заради противоепидемичните мерки това може да стане и чрез 
електронната поща. 
Имейли, пристигнали след определения срок няма да бъдат обработвани, предупреждават от фонда. 
 
√ 22 ноември – Ден на българския адвокат  
Софийският адвокатски съвет отбелязва днес професионалния празник на българския адвокат 22 ноември с жест на 
признателност към приноса на Димитър Греков – първия председател на Софийската адвокатска колегия, а впоследствие 
и първи председател на Върховния касационен съд и министър на правосъдието в следосвобожденска България. По този 
повод членове на Съвета и столични адвокати поднесоха цветя на гроба му в Централни софийски гробища. 
На 22 ноември през 1888 г. е приет първият у нас Закон за адвокатите, въз основа на който на 11 октомври 1897 г. е 
създадена и Софийската адвокатска колегия, която догодина ще отбележи своята 125-а годишнина. 
В чест на празника Съветът на Софийската адвокатска колегия стартира създаването на регистър на адвокатите от САК, 
които практикуват и в други държави по света. Инициативата цели не само да затвърди усещането у адвокатите за 
принадлежността им към професионална общност, надхвърляща националните граници, но и постигането на обществено 
значим ефект. 
„Нуждата от такава систематизирана и публично достъпна база данни с професионална информация е безспорна поради 
факта, че голяма част от българските граждани временно или постоянно живеят и работят в чужбина и именно там те имат 
най-голяма нужда правата им да бъдат защитавани от адвокати, на които могат да се доверят и да споделят проблемите 
си на родния език. Същевременно международният характер на повечето обществено-икономическите отношения днес 
правят все по-наложителни контактите между българските адвокати и техните колеги зад граница“, категоричен е 
председателят на Софийската адвокатска колегия Стефан Марчев. 
По повод професионалния празник днес отвори врати и новият адвокатски център „Библиотека и споделен офис на САК“, 
който се помещава в сградата на Търговския дом, втори етаж, кантора 203. Обособяването на споделено пространство за 
адвокати от САК с четири работни места, оборудвани с компютри и с възможност за ползване на правно-информационни 
системи и за разпечатване на документи, заедно с отличната му локация на метри от Съдебната палата, ще бъде от полза 
за всички столични адвокати, чиито кантори не са в близост до палатата. 
 
√ Колко smart може да е българският туризъм 
Все повече и повече туристическият сектор се обръща към технологиите. Сред причините са дефицитът на кадри, 
изискванията за повече сигурност в условията на пандемия, засилване на потребителските преживявания, налагането на 
нови тенденции в обслужването. 
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Понастоящем, българските хотелиери и ресторантьори използват 55 smart /умни/ приложения и технологични решения в 
работата си. От тях 52 са български разработки, посочва гл. асистент д-р Златка Тодорова – Хамдан от Колежа по туризъм 
във Варна. 
Въпреки всичко това, на практика страната ни изостава от световните практики. 
Класация на Форбс подрежда България на 35-то място по на-благоприятен климат, уточнява още тя. 
В новите насоки на smart решенията за туризма имаме три насоки – интелигентно преживяване, интелигентна бизнес еко 
система и интелигентни дестинации, допълва докторантът Антонио Хаджиколев. 
Според гл. асистент Христина Филипова, българският туризъм може да се приложи различни примери от Франция, където 
не малко градове спадат към категорията smart сити. 
Повече може да чуете в звуковия файл. 
 
√ Нови противоепидемични мерки в редица европейски държави влизат в сила от днес  
От днес в редица европейски държави влизат в сила нови противоепидемични мерки, целящи да ограничат настоящата 
вълна на Cobid-19 на стария континент. 
От полунощ до 12 декември австрийците ще работят от вкъщи, магазините, които не са от първа необходимост, са 
затворени. Излизане се позволява само за работа, пазаруване на храна или спортуване.  Ресторанти, барове, фризьорски 
салони, театри също са затворени. 
Срокът на валидност на сертификатите за ваксинация се намалява от 360 дни на 270 дни. Сертификат за антитела вече не 
е доказателство за нисък епидемичен риск. Валидни остават само резултатите от PCR тестове, антигенните бързи тестове 
важат по изключение само за едно денонощие 
Чешкото правителство позволява, от днес, достъп само на ваксинирани и на преболедували Covid-19 през последните шест 
месеца достъп до барове, ресторанти, хотели и други услуги. Отрицателният резултат от тест не е достатъчен за присъствие 
в закрити публични места, предаде Франс прес. 
Гръцкият премиер Кирякос Мицотакис обяви нови противоепидемични мерки за неваксинираните, които са в сила от днес. 
В Кипър, на две критични срещи днес, ще се обсъжда допълнително затягане на ограниченията срещу разпространението 
на коронавируса. 
Словакия е затворена от днес, забранен е достъпът до обществени закрити места на неваксинирани срещу коронавирус. 
 
БНТ 
 
√ Кога ще бъде първото заседание на 47-ия парламент?  
Тази седмица новите 240 депутати може да влязат в парламента. Разговорите за правителство между "Продължаваме 
промяната" и "Има такъв народ", БСП и "Демократична България", вече започнаха и се очаква още утре да бъден даден 
старт на преговорите на експертно ниво, стана ясно вчера от изказване на Корнелия Нинова. Депутатите, избрани на две 
места, вече заявиха коя листа предпочитат да представляват и това оформя крайния вид на новото Народно събрание. 
Кирил Петков и Асен Василев влизат от родните си Пловдив и Хасково и освобождават места в София за Мирослава Петрова 
и икономиста Борислав Антонов. 
Бившият здравен министър от правителството на ГЕРБ проф. Костадин Ангелов влиза от Велико Търново. Лидерът на БСП 
Корнелия Нинова избира да влезе от София. 
Мустафа Карадайъ ще е депутат от Шумен, Делян Пеевски ще е депутат от Благоевград, а от Велико Търново влиза Йордан 
Цонев. Андрей Чорбанов ще е депутат от София-област, а Антоанета Цонева от "Демократична България" влиза от 
Пазарджик. 
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов ще представлява Варна, а от 25-и МИР в София депутат става заместникът 
му Иво Русчев. 
Кои ще бъдат новите имена в парламента ВИЖТЕ ТУК. 
 
√ 350 организации използват софтуер, несъвместим с този на Сметната палата 
350 бюджетни организации използват счетоводни софтуери, несъвместими с компютърните системи на Сметната палата, 
което затруднява контрола върху техните разходи, увеличава риска от укриване на държави средства и манипулиране на 
отчетни документи. Това съобщиха за "По света и у нас" от националния одитен орган. Най-често проблемът се констатира 
в малките общини. Въпросът беше поставен и по време на първия Консултативен съвет за контрол на публичния сектор в 
министерството на финансите. 
116 одитни доклада е изпратила Сметната палата на Държавната финансова инспекция за нарушения на общините за 
последната година. Проверките на ревизорите обаче са затруднени от архаичните и несъвсестими счетоводни софтуери в 
редица малки общини. 
 

https://bnr.bg/post/101559732/kolko-smart-moje-da-e-balgarskiat-turizam
https://www.cik.bg/bg/decisions/990/2021-11-20?fbclid=IwAR08vgNKY1FgBvaliXUHMlV5Mq6hoAM-tVOumM6NXT03LKwttp5O3pvCNLo
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От националния одитен орган са засекли че над 300 бюджетни организации се използват 111 различни отчетни софтуера. 
Оказва се, че все още има общини, които дори не прилагат електронно счетоводство. 
В 30 първостепенни разпоредители, тава са предимно общини, въобще не се използва счетоводен софтуер за 
изготвяне на годишен финансов отчет, а се прилага ръчното счетоводство. Така, както беше през 80-те години на 
миналия век, казва Цветан Цветков, председател на Сметната палата. 
Чепеларе е една от малките общини, която въпреки че предлага онлайн 167 вида административни услуги за граждани и 
фирми все още отчита разходите си. 
Каквото въведе Държавна агенция "Електронно управление", вече го предлагаме и ние, казва Ангел Влахов, "Връзки с 
обществеността" - община Чепеларе. Според нашия началник отдел „Счетоводство и финанси“, няма такъв софтуер, 
няма такова законово изискване. Публикуваме нужната информация в официалния сайт на община Чепеларе всеки 
месец, допълва той. 
Според Сметната палата, липсата на счетоводен софтуер дава възможност за укриване разходи на държавни средства. 
Информацията може да се манипулира по различни начини и най-вече липса на отчетност, като например ремонти 
на пътища, ремонтите на училищата, на детските градини. А пък може да се крие информация за реализирани 
приходи от общината. Например, приходи от такси от детски градини или от местни данъци и такси, каквито имаме 
случаи, констатирани в някои общини. Манипулация на софтуера, с които се събират местни данъци и такси, казва 
Цветан Цветков, председател на Сметната палата. 
Сметаната палата е установила още, че събираемостта на местните данъци и такси в общините варира между 50 и 60%. 
Но по-сериозен е проблема с тези 40%, които не са събрани. Оказва се, че на практика те въобще не се събират. 
Остават несъбираеми. Погасяват се по давност. И тогава се получава, че всички граждани финансираме определени 
общини, за да изпълняват своите функции, допълва Цветан Цветков, председател на Сметната палата. 
Според него, ако всички общини генерират унифицирани счетоводни база данни, това ще съкрати със 70% извършването 
на одитите и ще извади на светло финансите на местните власти. 
 
√ Малкият бизнес разполага с още 2 месеца да си избере доставчик на ток 
Малките фирми разполагат с още 2 месеца и половина, за да си изберат доставчик на ток. За това предупреди енергийният 
министър Андрей Живков. По думите му, дотогава бизнесът ще получава между 15 и 30 лева компенсация заради високите 
цени. 
Токът за над 250 000 малки фирми ще поскъпне отново от 1 февруари, ако не си изберат доставчик на ток и останат при 
така наречения доставчик от последна инстанция. 
"След трите месеца гратисен период, който КЕВР даде, цените ще се върнат на предишните по-високи нива, тоест, по-
високи от пазарните", обясни Живков. 
Цената при доставчик от последна инстанция е с близо 100 лева над пазарната, която също е на рекордно високи нива. 
Ролята на доставчик от последна инстанция не е да бъде търговец, тя е дисциплинираща, коментира енергийният 
министър. 
Той обяви още, че е започнало изплащането на компенсации и на останалите фирми заради високите цени на тока през 
октомври и ноември. Досега са платени 4 млн. лева, а останалите 450 млн. се очаква да бъдат разплатени след 1 декември. 
"Искам да подчертая, че всички, които попадат в категорията за тези компенсации ще ги получат, средствата са 
осигурени, просто процесите в момента текат", заяви Живков. 
Компенсации на цените за декември няма да има засега. Ако има, то решение ще може да вземе редовното правителство 
и парламента, който се очаква да заработи през тази седмица. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След балотажа: равносметката от двата щаба 
- Политически коментари след изборите - позиции от БСП и ГЕРБ 
- Очаквания за втория президентски мандат на Румен Радев - анализ на социолозите 
- Дипломация и международни отношения - Елена Поптодорова и Любомир Кючуков 
- Как премина изборната нощ - преки включвания от страната и чужбина 

 бТВ, „Тази сутрин" 
- Румен Радев с втори президентски мандат! Кои послания стигнаха до избирателите - коментар на Цветеслава 

Гълъбова и Радомир Чолаков 
- На Живо: Изчезнали смарт карти и гласуване под полицейски надзор - какви проблеми създаде вотът в страната 

и чужбина 
- Какво може да обедини участниците в преговорите за нов кабинет? В студиото - проф. Румен Гечев от БСП и 

Борислав Сандов, от ДБ 
- Без писмено съгласие при ваксиниране! Кой носи отговорност при проблеми след имунизацията 

НТВ, „Здравей, България" 
- Румен Радев печели битката за „Дондуков" 2. След развръзката на парламентарните и президентските избори - 

какви са сценариите и вижда ли се краят на политическата криза 
- Безредици и ожесточени сблъсъци срещу COVID мерките. На живо от Нидерлания и Австрия 
- Как десетки мигранти заживяха в гората край Ихтиман? Румен Бахов на живо 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Румен Радев печели като през 2016 г., но при поне 1 милион по-ниска активност 
в. Монитор - Радев VS Герджиков - 2 към 1 
в. Телеграф - Румен Радев - новият стар президент 
в. Труд - България върви към диктатура 
в. Труд - По-ниски данъци, за да плащаме коректно 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - В Турция не отидоха до урните - явна демонстрация срещу истерията с вота им 
в. 24 часа - Киев към Радев: Драма е, ако Русия ви нападне и убие хиляди хора 
в. 24 часа - Парламентът се събира на 24.XI., доктор го открива 
в. 24 часа - Нинова vs. опозицията: Нов рунд във вторник и лидерска битка за старта на новия президентски мандат 
в. 24 часа - Цената на газа се кротна, но при тока не е и мина над 500 лв. 
в. Монитор - Новите 240 депутати в 47-то Народно събрание 
в. Монитор - Изследваме безплатно антителата си за зелен сертификат 
в. Труд - Цените на храните чупят рекорди 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Джими Найденов, преподавател по журналистика и пиар експерт: Герджиков спечели кампанията, но Румен 
Радев - изборите 
в. Монитор - Доц. Бакрачева, психолог: Пандемията направи хората по нервни и избухливи 
в. Телеграф - Цветелина Гешева, учител по БЕЛ в 144-то СУ: Вазов най-труден на малките матури 
в. Труд - Академик Ваньо Митев пред "Труд":. Бромхексин и колхицин лекуват COVID-19 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кой спечели от концесията на пристанището в Бургас 
в. 24 часа - Радев спечели нов мандат, защото Герджиков закъсня с 5 г. и сега невинен отнесе боя заради ГЕРБ 
в. Монитор - Хората се измориха от избори приеха вота за предрешен 
в. Телеграф - Битката тепърва започва и е по-важна от изборите 
в. Труд - Мълчаливото мнозинство не се довери никому 
в. Труд - Защо ГЕРБ не иска касиране на изборите 
 
√ Предстоящи събития в страната на 22 ноември 
София. 

- От 10.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе осмата научна сесия на Ученическия институт на БАН. 
- От 10.00 часа в Hyatt Hotel Regency Sofia ще се проведе Investor Finance Forum - най-голямата финансова и 

инвестиционна конференция за България и региона. 
- От 19.00 часа в театър „Азарян" ще се състои премиерата на авторския музикален спектакъл „Моят глас" на 

Камелия Тодорова. 
*** 
Смолян. 

- От 19.00 часа в Родопския драматичен театър ще бъде представена постановката „Ще те накарам да се влюбиш". 
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*** 
Шумен. 

- От 19.00 часа в голяма зала на ДКТ „Васил Друмев" ще бъде представена постановката „Дойдох си" от Йонка 
Илиева. 

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

