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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Телеграф 
 
√ Чака ни 70% по-скъпо парно и топла вода, 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", съобщи 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 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. 
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√ АОБР и ИТН обсъдиха спешни мерки за компенсиране на цените на електроенергията  
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 г. 
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 
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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. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев изрази съболезнования на македонския си колега за жертвите на мaгистрала "Струма" 
Държавният глава Румен Радев изразява съболезнования на своя колега президента Стево Пендаровски по повод тежкия 
пътнотранспортен инцидент на автомагистрала „Струма”, при който автобус с регистрация в Република Северна 
Македония претърпя катастрофа, довела до гибелта на десетки, съобщава президентският пресцентър. 
От името на българския народ и от свое име президентът Румен Радев изразява най-искрени съболезнования на 
семействата и близките на загиналите граждани на Република Северна Македония, както и надежда за бързо 
възстановяване на пострадалите при катастрофата. 
В този тежък момент България и Република Северна Македония споделят обща мъка, солидарност и съпричастност. 
Десетките животи, които бяха загубени, са непрежалима загуба за нашите братски страни, е позицията на Румен Радев. 
Българският държавен глава призовава отговорните институции да установят причините, довели до тежкия 
пътнотранспортен инцидент, както и за оказването на своевременна подкрепа за оцелелите при катастрофата. 
 
√ Очаква се ЦИК да обяви окончателните резултати от президентските избори  
Очаква се ЦИК се да обяви окончателните резултати от балотажа за президент и вицепрезидент - след повторната 
обработка на данните от протоколите на всички 31-а Районни избирателни комисии. 
За БНР заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева уточни:  
"Данните се въвеждат повторно. Прави се втора база данни. Прави се сравнение на въведените данни в районните 
избирателни комисии и в Централната избирателна комисия и когато има грешки и несъответствия, те се отстраняват с 
решение на ЦИК. Членовете на ЦИК преглеждат всеки протокол поотделно и това изисква време". 
При първата обработка на протоколите Румен Радев и Илияна Йотова получават  66,72 процента от гласовете, а Анастас 
Герджиков и Невяна Митева - 31.8 на сто   
 
√ Ръст на активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове през септември 
Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, 
възлизат към края на септември 2021 г. на 7,6927 млрд. лева, като нарастват с 2,4456 млрд. лева (с 46,6%) спрямо септември 
2021 г., показват данни на НСИ. 
Спрямо края на второто тримесечие (юни 2021 г.) активите на инвестиционни фондове се увеличават към края на 
септември с 587,2 млн. лева (с 8,3%). 
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 
2021 г. е 6% спрямо 4,4% от БВП към септември 2020 г. и 5,5% от БВП към края на второ тримесечие на 2021 г. 
Активите на местните инвестиционни фондове достигат 2434 млн. лева, като спрямо същия месец на 2020 г. (1,6812 млрд. 
лева) те се увеличават със 752,7 млн. лева (44,8%). В сравнение с юни 2021 г. (2,2205 млрд. лева) активите се увеличават с 
213,5 млн. лева (с 9.6%). 
 
√ Станков: Бизнесът да се субсидира от акумулираните от продажба на ток пари 
Интервю на Мариян Иванов с Жечо Станков 
Нужни са бързи и краткосрочни мерки, за да се помогне на фирмите, заради цената на електроенергията. Това коментира 
избраният за депутат от Бургас бивш заместник – министър на енергетиката Жечо Станков. Обещаните от държавата пари 
не помогнаха на фирмите, които вече теглят кредити да си платят сметките ток, посочи той и поясни, че има бързо решение 
на въпроса: 
„Поел съм ангажимент към бизнеса, незабавно след формирането на новото Народно събрание, да предложим това, което 
по време и на самата кампания предлагах, от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“… Да променим, ако е 
необходимо законодателството и наредби, ако се притесняват от нещо, само и само да могат тези средства, които са 
натрупани в този фонд да се насочат към бизнеса. Той се създаде едно време, за да покрием големите сметки на 
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централите, които са въглищни, с дългосрочни договори, да покрива дългосрочните договори на фотоволтаиците и 
вятърните централи. Те, в момента, получават достатъчно средства от пазара“, коментира той. 
Акумулираните средства във фонда продължават да се увеличават, защото те се трупат и от нашите сметки, посочи Жечо 
Станков. Незабавно трябва да насочим тези пари към бизнеса, за да не се налага той да увеличава цените на стоки и услуги, 
коментира той. 
Интервю с Жечо Станков можете да чуете в прикачения файл. 
 
√ Проф. Тодор Галунов: Време е за повече доверие между граждани и институции 
Интервю на Георги Марков с проф. Тодор Галунов в предаването ''Нещо повече'' 
"Има криза на доверието към политиците и това се видя от изборните резултати. Има надежда за промяна, въпреки че 
всеки я вижда по различен начин". Това коментира пред БНР политологът проф. Тодор Галунов. И допълни:  
"Българският избирател сякаш наказа тези, които не можаха да поемат отговорност, най-вече ИТН. Нисък резултат получи 
ДБ, ИБГНИ останаха извън парламента. Време е за някаква положителна промяна и по-голямо доверие между граждани и 
институции. Дълго време имаше пропаст между гражданите и институциите".  
По думите му ще има кабинет, а очакването е дали най-сетне парламентът ще заеме своето място.  
"Преекспонира се тезата, че президентът Румен Радев ще има силно влияние върху кабинета... Партиите са много 
разнотипни. Колкото и време да издържи този кабинет, на моменти ще избухват противоречия. Не изключвам 
възможността този евентуален кабинет да изкара и по-дълго време", допълни политологът в предаването "Нещо повече".  
Интервюто с проф. Тодор Галунов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ 36 души са започнали работа по мярката „Заетост за теб“ през октомври във Велико Търново 
В община Велико Търново по антикризисната мярка „Заетост за теб“ през октомври са постъпили на работа 36 души, 
съобщиха от Бюрото по труда. От началото на мярката през юли досега във Великотърновско е осигурена заетост на 735 
души. 
Регистрираната безработица през месец октомври за община Велико Търново запазва ниското си предкризисно ниво от 
3,1% при 4,4 на сто за областта и  4,7% за страната. Спрямо предходния месец от Бюрото по труда отчитат ръст от 0,1 на 
сто. Най-много регистрирани безработни има в община Златарица - 15,6%. 
През миналия месец в региона над 34 на сто от регистрираните безработни са започнали работа в преработващата 
промишленост, а всеки десети е намерил работа в строителството, ВиК услугите и управлението на отпадъци. 
Нараства търсенето на работници, като обявените свободни места са 285. 
Най-търсените от бизнеса професии през месеца са общи работници, дърводелци, шофьори, компютърни оператори, 
работници в складове, продавач-консултанти, шивачи. 
 
√ Дискриминация при упражняване правото на труд 
България ще бъде третата страна, която ще има Стратегия за недопускане на дискриминация на пазара на труда 
Дискриминацията на работното място. Как да потърсим правата си? Темата коментира в предаването "Законът и 
Темида" доц. д-р Баки Хюсеинов – заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация. 
Какво сочи практиката на Комисията за защита от дискриминация – има ли оплаквания за неравно третиране при 
упражняване право на труд и къде са те в общия поток от оплаквания към институцията? 
"Целта на ЗЗДискр. е да предостави цялостна и всеобхватна закрила от дискриминация при упражняване на правото на 
труд – както преди възникване на трудовото (служебното) правоотношение (чл. 12 от ЗЗДискр.) и по време на неговото 
съществуване (чл.13 - чл. 19 от ЗЗДискр.), така и в случаите на прекратяване му (чл. 21 от ЗЗДискр.). 
Анализът на практиката през годините потвърждава извода, че защитата от дискриминация при упражняване правото на 
труд заема значителна част от дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), като оплакванията са по 
различни защитени признаци – възраст, пол, увреждане, образование, лично положение, синдикална или политическа 
принадлежност, етническа принадлежност и др. Те са 19 признака по Закона за защита от дискриминация. 
Напълно разбираемо е, че подобни оплаквания преобладават в нашата институция, доколкото реализирането на правото 
на труд представлява за мнозинството от пълнолетните граждани основен източник на средства за тяхното съществуване 
и за издръжка на техните семейства. От тази чисто количествена гледна точка вероятността да възникват спорове, касаещи 
именно този тип правоотношения, се приема за завишена. 
Макар и действащото законодателство да въвежда редица гаранции относно добросъвестното изпълнение на 
задълженията на страните по трудовите и сходните на тях правоотношения, специфичната връзка между работодателя и 
работника поставя последния в уязвимо положение в процеса на защита на неговите права и интереси. В този смисъл 
изпъкват констатираните от Комисията за защита от дискриминация прояви на преследване спрямо работници, решили 
да отстояват правото си на равно третиране." 
Заради какво предимно са тези оплаквания в сферата на заетостта? 
"Висок процент от оплакванията, свързани с упражняването на правото на труд, традиционно касаят прилагането на 
принципа „равен труд – равно заплащане“, задължението на работодателя за прилагане на еднакви критерии във връзка 
с налагането на дисциплинарни наказания, задължението за предоставяне на равни възможности за професионално 
обучение и израстване в длъжност или ранг. Нерядко подадените жалби и сигнали съдържат твърдения за тормоз и 
сексуален тормоз на работното място. Тези констатации указват необходимостта от влагане на допълнителни ресурси с 
цел повишаване на интензитета на дейностите на Комисията за защита от дискриминация по превенция на 
дискриминацията на работното място." 

https://bnr.bg/post/101560006
https://bnr.bg/post/101561437/prof-todor-galunov-kolkoto-i-da-izdarji-tozi-kabinet-shte-izbuhvat-protivorechia
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Кои са защитените признаци, по които най-често се осъществява дискриминация на работното място? 
"Анализът сочи, че някои работодатели използват практики на дискриминация, свързани предимно с признаците 
увреждане, възраст, пол, етническа принадлежност. Не са изключение проявите на дискриминация по признаците 
политическа принадлежност, синдикална принадлежност, сексуална ориентация, както и сексуалният тормоз като форма 
на дискриминация. 
Хората с увреждане много често са обект на дискриминация и в сферата на заетостта. Проблеми при намиране или 
оставане на работа тези хора срещат тогава, когато работодателят се запознае с решението на ТЕЛК, касаещо състоянието 
на постъпващия или вече назначения служител или работник. Тогава нещата търпят промяна и като отношение, и като 
обещания за наемане. Третирането на тези хора прераства в тормоз на работното място, както вербален, който е 
подигравателен и язвителен, като уронва достойнството на потърпевшия. Предприемат се и съответните действия в ущърб 
на наетото лице, като се стига и до тенденциозно създаване на недостъпна среда – неприспособени тоалетни, спрени 
асансьори и т.н. 
В динамиката на съвременния пазар на труда лице на определена възраст може да срещне затруднения при намиране на 
работа. От друга страна, работодателите при необходимост от съкращаване започват да правят това с хората, добили право 
на ранно пенсиониране, като дори няма предварителен разговор в тази посока. Няма подбор, няма образователен ценз, 
няма съобразяване с професионалните качества на старите кадри, те са удобната мишена. Срещат се в оплакванията и 
твърдения за некоректен, подигравателен или язвителен тон от колеги срещу по-възрастните наети лица. 
Често оплаквания по признак пол са от бъдещи майки или от млади жени, върнали се от отпуск по майчинство срещу 
работодатели. Отношението на работодателите към бременните служителки не е еднозначно, но в повечето случаи не е 
коректно. Не трябва да се пренебрегва и стресът, на който биват подлагани бъдещите майки. Върналите се на работа млади 
майки често са обект на тенденциозна неравнопоставеност в отношението спрямо тях от ръководните кадри. Имахме 
преписка за липса на коректност, прерастваща в тормоз, в отношенията към жена, попаднала в мъжки IT колектив, както 
от страна на началника, така и от колегите мъже. 
В процеса на изследването „Дискриминационни прояви и защита на жените в сферата на труда“, направено от КЗД, се 
констатира, че ситуацията на пазара на труда изисква високо качество на женския труд, съвременно образование и 
квалификация. Този факт поражда условия за дискриминационен натиск върху жените с ниска образователна и 
квалификационна степен, които са принудени или по взаимно съгласие с работодателите да приемат тежки и 
непривлекателни условия на труд с минимално заплащане. 
По признак етническа принадлежност през годините също има оплаквания, свързани с достъп до заетост, упражняване 
правото на труд, равно заплащане и прекратяване на трудовото правоотношение." 
Споменахте за неравно третиране по признаците политическа принадлежност и синдикална принадлежност, как 
стоят нещата там? 
"През годините са постъпвали жалби за неравнопоставеност от страна на работодателя спрямо наетия служител или 
работник по признак политическа принадлежност. Имаше оплаквания в комисията от малките населени места срещу 
кметове заради съкращения в общинската администрация по политически причини, като поводът е кой за кого е гласувал 
на местните избори, има твърдения за съкращения, защото служителят не работел за нужната партия, не бил удобен и 
затова бил освободен. Друго оплакване сочи за прекратяване на трудов договор на наето лице, защото не членува в нито 
една политическа партия. Трети пък не е симпатизант на партията, на която е привърженик ръководителят, и това се 
отразява на отношението към него, което в повечето случаи е дискриминационно. 
Оплакванията за неравно третиране по признак синдикална принадлежност обикновено са от синдикални лидери, които 
се чувстват дискриминирани заради лишаване от възможност за участие в колективен трудов договор или за отношение 
към въпросния лидер заради факта, че членува в неудобния за работодателя синдикат. 
Имаше оплаквания от работодатели чужденци, които отказват да приемат съществуването в структурата, която ръководят, 
на синдикална организация изобщо, като нейните лидери са подложени на практики на дискриминация, понякога и 
уволнение. Случва се такива работодатели да не зачитат официалните празници на страната ни и да принуждават своите 
подчинени да работят на тях като в обикновени работни дни. В производства по такива казуси комисията има постановени 
решения с установена дискриминация." 
Биват ли обект на дискриминация хората с различна сексуална ориентация? 
"Лица с различна сексуална ориентация също са обект на дискриминация на работното място. Пример за дискриминация 
би бил отказът такъв човек да бъде нает, или пък да бъде уволнен. Дискриминацията на работното място поради различна 
сексуалност може да включва отричане на професионални възможности за развитие, за повишение или други облаги, за 
тормоз на работното място, различно отношение, уволнение и др." 
Среща ли се в оплакванията до КЗД сексуалният тормоз като форма на дискриминация на работното място? 
"В образуваните преписки в комисията по оплаквания от сексуален тормоз като форма на дискриминация в повечето 
случаи работната среда е мястото, където се случва всичко това. Ако деянието се извършва от ръководител към подчинен, 
както е в повечето случаи, без да се изключва и посегателство между колеги, почти винаги се създава враждебна, 
застрашителна, смущаваща, унизителна или обидна среда, която накърнява достойнството на пострадалия. 
Антидискриминационните актове възлагат в тежест на работодателя задължения по предотвратяване на риска от 
сексуален тормоз и по-ефективно разследване на подобни оплаквания. Свободата от сексуален тормоз е елемент на 
работната среда. Тази форма на дискриминация се проявява не само на работното място, но също така и в контекста на 
достъпа до заетостта, професионалното обучение и повишението. Подобни действия следва да бъдат подложени на 
ефективни, пропорционални и възпиращи санкции." 
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Какво бихте препоръчали на хората, които се чувстват дискриминирани тогава, когато упражняват правото си на 
труд? 
"Експертите и регионалните представители на КЗД при даването на безвъзмездни правни консултации 
съветват потърпевшите от всякакъв вид неравно третиране в сферата на заетостта да потърсят помощта на Комисията 
за защита от дискриминация, като надскочат страха и притесненията и започнат да отстояват осъзнато правата си. По 
този начин те ще помогнат не само на себе си, а и на други потърпевши, които са срещнали проблеми с работодателите – 
тенденция, която за жалост търпи развитие. Когато обвиненията са обосновани и обективно доказани, КЗД има механизми, 
с които да ограничава подобни нарушения на закона." 
Доц. Хюсеинов разясни, че значим принос на КЗД е изработването на Стратегия за противодействие на 
дискриминацията.  
"Тя все още е в проект и е представена в Министерството на труда и социалната политика. Тази стратегия е разработена 
съвместно с неправителствени организации и е финансирана от ОП "Развитие на човешките ресурси" от ЕС чрез 
Европейския социален фонд. Стратегията формулира конкретните цели, необходими, за да се премахнат всички пречки за 
постигане на недискриминация и равенство в българското общество. Разбира се, тази Стратегия ще бъде предложена за 
обсъждане в НС и ще бъде внесена съвместно с Министерството на труда и социалната политика. България ще бъде третата 
страна, която ще има Стратегия за недопускане на дискриминация на пазара на труда, което е голямо постижение. Това е 
един стратегически документ." 
Доц. Баки Хюсеинов даде примери от практиката – чуйте повече от звуковия файл. 
 
√ 14 европейски страни в червената зона за влизане в страната ни 
14 европейски страни влизат в списъка на държавите в червената зона, съгласно който е определен редът за влизане в 
страната ни. 
От червена в оранжева зона преминава Молдова, съобщават от Министерство на здравеопазването. 
Считано от днес в списъка ни на държавите в червената зона влизат Германия, Австрия, Нидерландия, Ирландия, Чехия, 
Белгия, Унгария, Дания, Исландия, Гърция, Лихтенщайн, Андора, Полша и Швейцария. 
От зелена в оранжева зона преминават Финландия, Франция, Монако и Португалия, допълват още от ведомството. 
 
√ ЕК иска да синхронизира валидността на Covid сертификатите 
Европейската комисия иска да хармонизира продължителността на валидността на ваксинационния сертификат за Covid-
19, включително ефектите от бустерна доза, заяви днес здравният комисар Стела Кириакиду на фона на рекорден ръст на 
новозаразените в някои страни от ЕС, предаде Ройтерс. 
„Напълно съм съгласна със спешността на въпроса и поради това ЕК работи по най-бърз начин да засили координацията 
на свободното движение, включително продължителността на валидността и ролята на бустерните дози във 
ваксинационната кампания“, каза Кириакиду пред евродепутатите в Страсбург. 
Тя допълни, че дискусиите със страните членки за Covid сертификатите продължават, ЕК се надява още тази седмица да 
излезе с предложения, „които да помогнат за овладяването на настоящата вълна“. 
 
√ ЕЦБ: Банките в Европа трябва да ускорят усилията си за справяне с климатичните рискове 
Европейската централна банка посочи в първата си в историята надзорна оценка, публикувана в понеделник, че банките 
на стария континента трябва да ускорят усилията си за справяне с климатичните рискове, тъй като "никоя поднадзорна 
банка не е близо до изпълнението на всички очаквания на ЕЦБ относно рисковете, свързани с климата и околната среда". 
ЕЦБ отбеляза, че е анализирала 112 пряко контролирани от нея банки и заключи, че те са предприели "първоначални 
стъпки за включване на рискове, свързани с климата, но нито една от тях не е близо до покриване на всички надзорни 
очаквания". 
Според доклада банките като цяло са "полагали усилия" да отговорят на очакванията на централната банка относно 
управителните органи, апетита към риска и управлението на операционния риск, но "изостават" в областите на вътрешното 
отчитане, управлението на пазарния и ликвидния риск и стрес тестовете. 
"Половината от банките не са планирали конкретни действия за интегриране на рисковете за климата и околната среда в 
своите бизнес стратегии, а по-малко от една пета са разработили ключови рисков индикатори за наблюдение", отбелязва 
ЕЦБ. 
 
√ Бундесбанк: Германската инфлация е малко под 6% през ноември 
Германската централна банка Бундесбанк прогнозира в понеделник, че потребителските цени в Германия ще се повишат 
с малко под 6 процента през ноември, "но ще намалеят значително през януари". 
Въпреки това банката предупреди, че инфлацията може да остане "доста над нивото от 3% за дълго време". 
Бундесбанк заяви, че икономическото възстановяване в Германия "ще си поеме дъх" през есента, тъй като 
продължаващите проблеми с веригите на доставки засегнаха производствения сектор и допринесоха за спад на износа 
въпреки продължаващото високо търсене от чужбина. 
Очаква се възстановяването на пазара на труда също да се забави през следващите няколко месеца, посочи немската 
централна банка. Банката отбеляза, че "бизнес очакванията са се влошили значително", освен в строителния сектор, тъй 
като заплахата от нарастващите случаи на Covid-19 ще остане в сила през зимните месеци. 
 
 

https://bnr.bg/post/101559591
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√ Германското контраразузнаване предупреди за ръст на отричащите конституционния ред 
Контраразузнаването на Германия предупреждава за ръст на отричащите конституционния ред в държавата, предава ДПА. 
„Не е изключено по време на четвъртата вълна на коронавируса значително да се увеличат враговете на демокрацията“, 
заяви Томас Халденванг, президент на Федералната служба за защита на конституцията. 
Сред протестиращите срещу ограничителните мерки са добре познати привърженици на антидържавни идеологии, 
допълни шефът на контраразузнаването. 
Някои от тях са редовни участници в антиислямските демонстрации, организирани от „Пегида“. 
„Те се опитват да пуснат корени сред различни съсловия на обществото“, смята Халденванг. 
 
√ Критики към Борис Джонсън за неадекватна реч пред индустриалци 
Британският премиер Борис Джонсън бе критикуван за неадекватната му реч пред Конфедерацията на британската 
индустрия, в която дълго говори за анимационния герой Прасето Пепа, бръмча като автомобил, цитира Ленин и се сравни 
с Моисей. 
Речта на Борис Джонсън, който я прекъсна за около половин минута, сипейки странни извинения, докато се ровеше 
изгубен в записките си, бе окачествена от опозицията като „пълна каша“. Опитът му да компенсира конфузното положение 
със шеги също не завърши добре. 
Дори високопоставен източник от Даунинг стрийт призна, че бизнесът не е получил това, което е очаквал. Ед Дейви от 
Либералдемократическата партия каза, че бизнесите плачат да чуят някаква яснота за бъдещето, а вместо това са получили 
разказ за Прасето Пепа. 
Борис Джонсън използва известния анимационен сериал като пример за успешен бизнес, разказвайки надълго как е 
посетил със жена си и сина си увеселителния парк Peppa Pig World. Но той не спря дотук. 
Обяснявайки, че правителството не може да оправи всичко и че „истинският двигател на растежа не е правителството, а 
енергията, динамизмът и оригиналността на частния сектор“ Джонсън, който е бил автомобилен кореспондент, след това 
направи сравнение на електрическите автомобили с тези, които са на гориво и си послужи със звукова илюстрация. 
След това по повод на плана му от 10 точки за подкрепа на бизнеса да се превърне в „зелен“ в бъдеще той се сравни с 
Моисей. „Той слезе от Синай и предаде на длъжностните лица новите 10 Божи заповеди“, каза премиерът . И накрая 
напълно изненадващо за лидер на торите Джонсън си послужи с цитат на Ленин. 
„Някога Ленин е казал, че комунистическата революция е съветска власт плюс електрификация на цялата страна. Е, колебая 
се да цитирам Ленин пред Конфедерацията на британската индустрия, но задаващата се индустриална революция е зелена 
енергия плюс електрификация на цялата страна“, заключи британският премиер. 
Запитан по-късно от журналисти какво смята за речта си, Джонсън коментира лаконично: 
„Мисля, че хората разбраха голяма част от нещата, на които обърнах внимание и че речта премина много добре. 
 
√ САЩ и Китай обмислят да използват петрол от държавните си резерви 
Съединените щати и Китай обмислят да използват количества петрол от държавния резерв заради рекордно високите цени 
на черното злато. Само за година цената на петрола в САЩ се е увеличила с 40 на сто. 
Американският президент Джо Байдън се е обърнал към ОПЕК с призив да увеличат добива на суров петрол, съобщи 
говорителката на Белия дом Джен Саки. Апелът му засега обаче остава без резултат. Затова президентът обсъжда 
възможността да освободи количества от държавния резерв, който възлиза на общо 620 милиона барела. 
Експерти предупреждават, че резервът е предвиден за извънредни ситуации като природни бедствия или военни 
действия. 
Според „Ню Йорк таймс“ американският държавен резерв е разчетен да покрие нуждите от петрол за един месец. 
Въпреки това администрацията на Джо Байдън води преговори с Япония, Южна Корея, Китай и Индия в опит чрез общи 
действия да се свали цената на петрола. 
Китай и Япония вече са сигнализирали готовност да последват Байдън. 
Подробности за петролните резерви на Китай не са известни, но експерти смятат, че Народната република е използвала 
ниската цена на черното злато миналата година и значително е увеличила резерва. Готовността на Пекин да прибегне до 
освобождаване на количества от държавния резерв е потвърдила говорителка на енергийното министерство в Пекин. 
 
Мениджър 
 
√ Президентството с официална позиция за Крим 
Президентството излезе с официална позиция след думите на държавния глава Румен Радев в предизборния дебат на 18 
ноември 2021 г. относно позицията му по въпроса за Крим. 
„Държавният глава Румен Радев нееднократно е заявявал, че анексирането на Крим е в нарушение на международното 
право. Това е ясно изразена позиция на Република България във всички международни организации", се посочва в 
съобщение на прессекретариата на президента. 
„От юридическа гледна точка Крим принадлежи на Украйна и страната ни е заявила многократно подкрепата си за нейния 
суверенитет и териториална цялост“, пише в изявлението на президентството. 
„Същевременно, както президентът Румен Радев подчерта в предизборния дебат, „в момента“ Крим се контролира от 
Русия и е повече от ясно, че този проблем не може да се реши по силов път. 
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Неведнъж, както и на дебата, държавният глава е изразявал загриженост от това фактическо положение, което води до 
напрежение в международните отношения и особено в Черноморския регион, който има пряко отношение към 
сигурността на България и нейните съюзници. 
Президентът многократно е споделял опасения от възможна ескалация на напрежение в региона и по специално в Източна 
Украйна и е призовавал за предприемане на адекватни мерки за укрепване на доверието и диалога, които да доведат до 
намаляване на конфронтацията и създаване на предпоставки за намиране на мирно решение на конфликта“, се казва в 
разпространената позиция. 
 
√ "Продължаваме промяната" публикува график на дискусиите за новия кабинет  
„Продължаваме промяната“ публикува график на дискусиите за новото правителство. Те ще се проведат в експертен 
формат от вторник до събота, като целта им е съставяне на коалиционно споразумение. Във всяка от дискусиите по 18-те 
теми са поканени да участват по трима експерти от БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“. На тях ще бъдат 
обсъдени основните проблеми на съответния сектор, предложенията и мерките, които се предвиждат според програмите 
на различните партии, предава БНР.  
Във вторник ще бъдат обсъдени секторите енергетика, икономика, транспорт и правосъдие. 
В сряда - здравеопазване, земеделие, образование и електронно правителство. 
В четвъртък - вътрешна сигурност, екология, регионално развитие и култура. 
В петък - труд и социални грижи, туризъм, национална сигурност, спорт. 
В събота - финанси и международни отношения. 
Официалният старт на преговорния процес бе 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“, обясни той.  
Междувременно БСП съобщи, че е одобрила експертите , които ще участват в преговорите. Лидерът 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“, посочи тя.  
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.  
 
√ Токът за бизнеса поскъпна до нови рекордни нива 
Нов рекорд отбелязаха вчера борсово търгуваните цени на тока за бизнеса, като прехвърлиха психологическата граница 
от 500 лв. за мегаватчас. На платформата "Ден напред" средно достигната цена бе 524 лв. за мегаватчас, а пиковите 
стойности бяха дори над 600 лева за мегаватчас в следобедните часове като в интервала 17-18 ч. бе регистрирана най-
високата цена от 681.05 лв. за мегаватчас. 
По данни на Електроенергийния системен оператор вчера производство на ток в страната ни е около 5000 мегавата, като 
над една пета от него се изнася, докато вносът е само около 200 мегавата. 
Обяснението за скъпия промишлен ток вчера е, че цените на електроенергията остават високи в повечето европейски 
страни. На целия континент има поскъпване и нива над 250 евро, с изключение на Германия - 233,17 евро, Испания и 
Португалия - 236,51 евро. 
Най-скъп в цяла Европа е токът в Румъния, където цената е 261,05 евро на мвтч. В Унгария цената е 259,89 на мвтч., в 
Хърватия - 259,37 на мвтч., в Италия - 258,53 евро на мвтч. В Гърция цените са като в България - 257,85 евро. на мвтч. 
Най-евтин продължава да е токът в Полша - 131,01 евро на мвтч., тъй като се произвежда основно от въглищни централи. 
 
√ Над 1,3 млн. българи са пътували с цел туризъм през третото тримесечие 
През третото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 1,327 млн. български 
граждани са направили туристически пътувания, съобщи Националният статистически институт. 
Преобладаващата част от тях - 95,5%, са пътували само в страната, 4% - само в чужбина, а 0,5% са пътували и в България, и 
зад граница. 
През третото тримесечие на годината най-много са пътували българите на възраст 25-44 години - 659,6 хил., или 49,7 на 
сто. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при хората 
на възраст 15-24 години - 96,3 на сто от пътувалите в тази възрастова група. Делът на пътувалите в чужбина хора на възраст 
65 и повече години е 12,6 на сто от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи. По-
голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години както в страната (70,4 на 
сто), така и в чужбина (64,4 на сто) са били с цел "почивка и екскурзия". 
През третото тримесечие на 2021 г. като самостоятелни са били регистрирани 1573,1 хил., или 90,9 на сто от общия брой 
лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91,4 на сто, а на тези в 
чужбина - 77,7 на сто. 
През третото тримесечие на 2021 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече 
навършени години е 385,94 лв. в страната и 693,50 лв. в чужбина. Разходите на един човек за професионално пътуване са 
средно 198,94 лв. в страната и 1094,30 лв. в чужбина. 
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√ В Румъния постигнаха споразумение за излизане от парламентарната криза 
Управляващите в Румъния либерали и техните бивши социалдемократически съперници постигнаха споразумение в 
неделя за формиране на коалиционно правителство. Това се случва два месеца след началото на сериозна политическа 
криза в разгара на пандемията, пише Le Monde.  
Тези две формации, които вече споделяха властта между 2012 и 2014 г., преди да се разпаднат, също взеха решение за 
безпрецедентна „ротация“ на министър-председателите до законодателните избори през декември 2024 г.  
Кандидатът на либералите Николае Чука и този на социалдемократите Марсел Чолаку трябва да сменят един друг начело 
на изпълнителната власт, с мандат от година и половина, пише изданието, цитирано от Агенция "Фокус".  
"Остава само в понеделник да се договорят за името на първия ръководител на следващото правителство, преди този 
избор да бъде представен на президента Клаус Йоханис", каза Николае Чука в края на срещата със СДП и Партията на 
унгарското малцинство, партньор в тази коалиция. 
Първоначално либералите бяха против съюзяването със социалдемократите, но двете партии в крайна сметка заровиха 
томахавката, вярвайки, че страната се нуждае от стабилно правителство, за да се справи с неотложни проблем, като 
инфлация от близо 8% на фона на забавяне на растежа, криза на публичните финанси, управление на здравната криза и 
др.  
Румъния е в политическа несигурност, откакто парламентът гласува вот на недоверие на либералното правителство на 
Флорин Читу в началото на октомври, предизвикан от бившия му съюзник USR, който го обвини в авторитаризъм. Тази 
криза дойде, когато тази страна, с ваксинирани едва 37% от нейните 19 милиона жители, беше силно засегната от нова 
особено опасна вълна от Covid-19.  
 
√ Цените на газа в Европа паднаха под 1000 долара за 1000 куб. м  
Цената на газа в Европа на борсовата търговия в понеделник падна под 1000 долара за 1000 кубически 
метра. Това показват данните от търговията на Лондонската междуконтинентална борса (ICE), предава ТАСС.  
Цената на декемврийските фючърси на TTF хъба в Холандия падна до $993 за 1000 куб.м. или €85 за MWh (въз основа на 
текущия обменен курс EUR/USD, цените на ICE са представени в евро за MWh). 
Общият спад на цените на газа в Европа от началото на деня е 2,4%. 
 
√ Повишения на борсите в Европа на фона на сделките в телекомуникационния сектор 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се повишиха в ранната търговия в понеделник, подкрепени от 
офертата от 10,8 млрд. евро на американската компания за частен капитал KKR & Co. за придобиване на 
телекомуникационния оператор Telecom Italia, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,88 пункта, или 0,18%, до 486,96 пункта. Немският показател DAX 
напредна със 17,51 пункта, или 0,11%, до 16 177,48 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши със 17,79 пункта, или 
0,25%, до 7 130,09  пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100  записа ръст от 24,94 пункта, или 0,35%, до 7 
248,51 пункта, или 0,17%, до 7 278,59 пункта. 
Цената на книжата на Telecom Italia скочи с цели 27,76% на фона на офертата на KKR която се равнява на цена от 0,505 евро 
за акция - 45,7% премия за книжата на TIM спрямо края на търговията в петък. 
„Премията е много атрактивна, поради което наблюдаваме голям скок в акциите. Интересен обаче ще бъде отговорът на 
италианското правителство на офертата, която поставя основата за бъдещи външни оферти към всички важни италиански 
компании, които са изпаднали в трудни времена", каза Крейг Ерлам, старши пазарен анализатор в OANDA. 
В петък бенчмаркът STOXX 600 записа първия си седмичен спад от седем седмици на фона на опасенията около новите 
ограничителни мерки срещу COVID-19 на континента, които се отразиха негативно на цикличните сектори. Индексите, 
следящи представянето на банковия, автомобилния и минно-добивния сектор, се възстановиха в понеделник, записвайки 
ръст от съответно 0,91%, 08% и 0,27%. 
„Без значение колко дълъг е списъкът с рискове или колко тревожна става ситуацията, европейските пазари показват 
невероятна устойчивост“, каза Ерлам. 
Офертата за TIM обаче далеч не бе единствената сделка в телекомуникационния сектор. Акциите на норвежката 
телекомуникационна компания Telenor поскъпнаха с 0,91%, след като тя се съгласи да слее своето телекомуникационно 
звено с тайландската Charoen Pokphand Group в сделка на стойност около 8,61 милиарда долара. 
Цената на книжата на Ericsson се понижи с 3,67%, след като производителят на телекомуникационно оборудване се съгласи 
да купи фирмата за облачни комуникации Vonage за 6,2 милиарда долара. 
Акциите на производителя на вятърни турбини Vestas поевтиняха с 2,36%, след като компанията заяви, че е била засегната 
от кибератака, която е компрометирала данни, събирани от датската фирма. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха предимно понижения в петък, след като опасенията около разпространението 
на COVID-19, особено в Европа, натежаха върху глобалните пазари, предаде Си Ен Би Си. Въпреки това технологичните 
акции продължиха напредъка си, като Nasdaq премина прага от 16 хил. пункта за първи път в историята. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 268,97 пункта, или 0,75%, до 35 601,98 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 6,58 пункта, или 0,14%, до 4 697,96 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 63,73 пункта, или 0,4%, до 16 057,44 пункта. 
За седмицата S&P 500 се повиши с 0,3%, подкрепен от добрите финансови отчети на големите търговци на дребно. Dow 
падна с 1,3% за седмицата, а Nasdaq регистрира ръст от 1,2%. 

https://tass.ru/ekonomika/12985935
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 До пониженията в петък се стигна, след като Австрия обяви нов национален локдаун на фона на нарастващия брой на 
заразните с COVID-19 в страната. В четвъртък пък Германия представи нови ограничителни мерки за неваксинираните 
заради рекордния брой на новозаразените. 
На този фон бяха регистрирани загуби в авиационния и туристическия сектор. Цените на книжата на United Airlines и Delta 
Airlines се понижиха съответно с 2,7% и 1%, а тези на Boeing – с 5,7%. Акциите на Airbnb и Brookings поевтиняха с 3,8%, 1,5%, 
а тези на Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean – с 2% и 2,9%. 
Оттеглянето на акциите в тези сектори идва около седмица, след като администрацията на Джо Байдън премахна 
ограниченията за пътуване, които лимитираха влизането в САЩ на международни посетители за блзио 20 месеца. Този 
ход беше приветстван от авиокомпаниите и други туристически фирми, но ръст на на случаите на заразени с COVID-19 и 
новите ограничения в Европа подкопаха надеждите за незабавно възстановяване на трансатлантическите пътувания. 
Най-големи загуби в рамките на S&P 500 регистрираха енергийните компании, тъй като опасенията за търсенето се 
отразиха на цените на петрола. Акциите на Devon Energy поевтиняха с 6,2%, а тези на Hess – с 5,7%. Цените на книжата на 
Baker Hughes и Diamondback Energy също се понижиха с над 5%. 
Междувременно акциите на Moderna поскъпнаха с 5%, след като Агенцията по храните и лекарствата разреши бустерна 
доза на ваксината за всички пълнолетни в САЩ. 
Около 95% от компаниите в S&P 500 са представили финансовите си резултати за третото тримесечие, като 81% от тях са 
надминали очакванията на Уолстрийт, сочат данни на Refinitiv. Печалбата на компаниите от S&P 500 изглежда е нараснала 
с 42,3% на годишна база през последното тримесечие. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в понеделник, след като Народна 
банка на китай остави без променя основния си лихвен процент. 
Централната банка запази ставката на равнище от 3,85%. В същото време 5-годишната лихва по кредитите остава стабилна 
на на ниво от 4,65%. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 21,71 пункта, или 0,61%, до 3 582,08 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite отчете ръст от 35,31 пункта, или 1,42%, до 2 525,58 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng се понижи с 96,63 пункта, или 0,39%, до 24 951,34 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 28,24 пункта, или 0,09%, до 29 774,11 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 42,23 пункта, или 1,42%, до 3 013,25 пункта, следвайки поскъпването на 
акциите на Samsung Electronics с 5,2%. 
В Австралия индексът ASX 200 регистрира спад от 43,4 пункта, или 0,59%, до 7 353,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира ръст от 9,22 пункта, или 1,51%, до 621,30 пункта. BGBX40 напредна с 0,79 пункта, или 1,10%, до 139,84 пункта. 
BGTR30  се повиши с 4,36 пункта, или 0,66%, до 668,81 пункта. BGREIT напредна с 0,89 пункта, или 0,54%, до 165,58 пункта. 
 
√ Австралия, Великобритания и САЩ подписаха първото споразумение под AUKUS 
Австралия, Великобритания и Съединените щати подписаха в понеделник първото споразумение в рамките на новия 
тристранен алианс за сигурност AUKUS, за споделяне на информация за военноморските атомни 
електроцентрали. Документът е подписан в Канбера от австралийския министър на отбраната Питър Дътън и посланиците 
на САЩ и Великобритания, съобщава Франс прес.  
"Споразумението със Съединените щати и Великобритания за обмен на информация за атомните електроцентрали на ВМС 
ще позволи на Австралия да стане надежден и отговорен партньор на тези страни при използването на най-новите 
технологии", каза австралийският министър на отбраната. 
В петък споразумението беше одобрено от американския президент Джо Байдън. Той подчерта, че прилагането му "няма 
да представлява неоправдан риск за колективната отбрана и сигурност" на трите държави. 
Създаването на AUKUS беше обявено от Австралия, Обединеното кралство и Съединените щати на 15 септември. 
Споразуменията, които са договорили, включват планове Австралия да построи най-малко осем конвенционални 
подводници с ядрено задвижване, използвайки американски технологии, и да преоборудва въоръжените си сили с 
американски крилати ракети. Сега атомните подводници не са на въоръжение в Австралия. Предвид новия пакт Канбера 
разтрогна най-големия договор в историята си с Париж за доставка на 12 подводници на стойност над 50 милиарда евро, 
като обяви, че вече не отговаря на националните интереси на страната. 
Руският президент Владимир Путин каза в средата на октомври в интервю за американския телевизионен канал CNBC, че 
създаването на AUKUS подкопава регионалната стабилност. 
Китай реагира изключително негативно на плановете за нов съюз. В края на септември китайският външен министър Ван 
И изрази мнение, че тези тристранни споразумения представляват скрита заплаха за световната стабилност. 
Говорейки на семинар във Вашингтон в края на октомври, генералният директор на Международната агенция за атомна 
енергия Рафаел Гроси отбеляза, че МААЕ "не е напълно наясно с технологичния модел, който ще се използва в рамките на 
AUKUS". Той потвърди, че агенцията е започнала проверка на плановете на Австралия за създаване на подводен флот с 
ядрена мощност. Гроси не изключи, че изпълнението на тези планове ще създаде прецедент за други неядрени държави.  
 
√ Морис Леви: Проблемите с доставките ще продължат поне до 2023 г. 
Натискът върху веригата за доставки, който тежи на световната икономика, вероятно ще продължи поне още една година. 
Това заяви пред Си Ен Би си председателят на борда директори на рекламния гигант Publicis Groupe Морис Леви. 
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„Освен това фактът, че преминаваме към зелена енергия и зелен свят носи трудности. Това генерира по-високи цени и 
натежава върху покупателната способност на клиентите“, коментира той. 
Икономиките по целия свят са изправени пред недостиг на стоки и работна ръка, докато европейските цени на природния 
газ скочиха до рекордно високи през последните месеци в резултат на нарастващото търсене, екстремните 
метеорологични условия и ниските запаси. 
Леви вярва, че текущата инфлация и проблемите с предлагането са предходни, като той пргонозира връщане към 
нормалността „някъде през 2023 или 2024 г.“. 
„Не вярвам, че вдигането на лихвените проценти точно сега би било правилното решение“, коментира той, като добави, 
че много анализатори обмислят най-добрите начини за поставяне на инфлацията под контрол. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ се увеличи с 6,2% на годишна база през октомври, което е най-големият 
ръст  от повече от 30 години. Инфлацията в еврозоната нарасна с 4,1% на годишна база през октомври - повече от два пъти 
над целта на Европейската централна банка, а в Обединеното кралство CPI се ускори с 4,2% през октомври в сравнение със 
същия месец на предходната година. 
По-рано този месец  главният икономически съветник на Allianz Мохамед Ел-Ериан заяви пред Си Ен Би Си, че Федералният 
резерв на САЩ губи доверие заради трайната си позиция, че инфлацията е преходна. Според него позицията на Фед за 
инфлацията е отслабила прогнозите на централната банка и е подкопала икономическия дневен ред на президента Дож 
Байдън. Той подчерта, че не трябва да се забравя, че хората с ниски доходи са най-силно засегнати от скока на 
потребителските цени. 
 
√ Джеръми Сийгъл предупреждава за корекция на фондовия пазар заради инфлацията 
Професорът по финанси в университета Уортън Джеръми Сийгъл, който е известен със своите позитивни пазарни прогнози, 
алармира, че на пазарите скоро може да има сериозна корекция, която не е свързана с COVID-19, пише Си Ен Би Си. 
Според него до корекция може да се стигне заради драстична промяна в политиката на Федералния резерв в опитите му 
да се справи с горещата инфлация. 
„Ако Фед внезапно затегне политиката си, не съм сигурен, че пазарът ще бъде готов за обратен завой. Председателят на 
Фед Джером Пауъл обаче може да направи точно такъв ход, ако имаме още един лош доклад за инфлацията“, коментира 
Сийгъл пред медията. 
Инфлацията в САЩ се повиши повече от очакваното през октомври, достигайки близо 31 годишен връх. Индексът на 
потребителските цени (CPI) в САЩ нарасна с 6,2% на годишна база през октомври - най-високия годишен темп от ноември 
1990 г. Очакванията бяха за ръст от 5,9%. За сравнение, през септември беше регистрирано повишение от 5,4%. На месечна 
база CPI през октомври е се  повиши с 0,9% 
Сийгъл критикува Фед, че не предприема антиинфлационни действия. 
„Като цяло, тъй като Фед не е предприел никакви агресивни действия, парите все още текат към пазара . Фед все още се 
придържа към количественото облекчаване“, “, каза той. 
Сийгъл спекулира, че моментът на истината за централната банка ще дойде на двудневната й среща на 14 и 15 декември. 
Ако тя сигнализира за по-агресивен подход за ограничаване на нарастващите цени, Сигъл предупреждава, че може да 
настъпи корекция. 
Той отбелязва, че инфлацията ще създаде препятствия за високотехнологичните компании в Nasdaq, който е на рекордно 
високо ниво и надхвърли прага от 16 000 пункта за първи път в историята в петък. 
Сийгъл приписва рекордното представяне на акциите на растежа на страховете от Делта варианта на коронавируса и 
падащата доходност на държавните облигации. Той прогнозира, че скокът на COVID-19 ще отшуми, след като повече хора 
получат бустерни дози. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на плановете за освобождаване на резерви от САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник на фона на информацията, че САЩ, Япония и Индия ще 
освободят част от петролните си резерви, за да укротят цените на черното злато. Този ход може да бъде предприет въпреки 
заплахата от намаляващо търсене заради нарастващия брой на заразените с COVID-19 в Европа, предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,63 долара, или 0,79%, до 79,07 долара за барел, докато цената 
на американският лек суров петрол WTI се понижи с 0,84 долара, или 1,09%, до 75,91 долара за барел.. 
Очаква се Съединените щати да обявят освобождаване на суров петрол от Стратегическия петролен резерв (SPR) oоще 
днес, като част от план, договорен с големите потребители на суровината в Азия, съобщи източник на администрацията на 
Байдън, запознат с преговрите. 
„Американският президент Джо Байдън се подготвя да обяви координирано освобождаване на петрол заедно с други 
страни“, коментират от ANZ. 
Брентът и WTI поскъпнаха с 1% в понеделник на фона на информацията, че Организацията на страните износителки на 
петрол (ОПЕК), Русия и техните съюзници, известни като ОПЕК+, могат да коригират плана си за увеличаване на 
производството на петрол, ако големите страни-консуматори пуснат суров петрол от своите запаси или ако пандемията 
намали търсенето. 
На фона на разговорите за координирано освобождаване на суров петрол, което успя да върне цените под 80 долара за 
барел, анализаторите насочват вниманието си към потенциалния удар върху  търсенето от четвъртата вълна на COVID-19 
в Европа. 
„Тъй като в Европа, и по-специално в Източна Европа, се борят да с разпространението на COVID-19, рискът от мерки, 
подобни на локдаун, е голям“, коментира анализаторът на Rystad Energy Луиз Диксън. 
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Тя каза, че търсенето  на гориво в Европа през ноември се очаква да спадне до 7,8 милиона барела на ден (bpd) от 8,1 
милиона барела на ден през октомври, въпреки че част от това е нормален спад за това време на годината. 
„Ако в Европа бъде въведена нова вълна от блокади, цените на петрола няма да бъдат пощадени през остатъка от грипния 
сезон в Северното полукълбо“, каза Диксън. 
 
БНТ 
 
√ Вторият мандат: Първите важни задачи и предизвикателства пред Румен Радев 
Кои са първите сериозните предизвикателства пред Румен Радев във втория президентски мандат и предстоящите задачи, 
върху които да съсредоточи вниманието си? 
Радостта от победата бързо ще трябва да отстъпи място на важните задачи пред новия стар президент Румен Радев. В 
следващите дни предстои да свика новото Народно събрание и да проведе консултации с политическите сили за излъчване 
на редовно правителство. 
Да спомогне, но не да бъде архитект, да спомогне казвам, за съставянето на тази коалиция. Като тази помощ не е 
реално да се меси в работата на партиите, а по-скоро да напомня каква е рамката на промяната, а именно борба 
срещу корупцията и бързо решаване на най-наболелите проблеми на обществото като здравната и социалната 
криза, казва Слави Василев, анализатор. 
Според социолога Боряна Димитрова президентът трябва да бъде по-настоятелен при консултациите за сформирането на 
редовно правителство. 
Но се надяваме, че този път и президентът ще бъде много по-настойчив в посредничеството си за съставяне на 
правителство, защото това не беше факт в предишните парламенти. 
Председателят на Стратегическия съвет при президента Александър Маринов посочи, че пред страната стоят трудни 
решения, но е убеден, че за Радев посоката е ясна. 
Концентрация на власт няма, има нарастване на влияние в резултат на вота на народа. Друг е въпросът , че от много 
време насам, за пръв път от 6 години президент и възможно мнозинство в парламента ще бъдат партньори около 
едни и същи базисни ценности и принципи на управление. 
Очаква се в следващите дни президентът да представи и готвените промени в Конституцията. 
Той самият каза, че индивидуалната конституционна жалба би могла да бъде една такава тема, но предстои да 
видим, казва Слави Василев, анализатор. 
Евроинтеграцията на Република Северна Македония отново ще е в обсега на вниманието ни. Тема, по която президентът 
Радев има ясна позиция. 
Много е важно и президентът съм сигурен го знае, че е важно да задържим курса, който ние държим, защото атаките 
към България са отвсякъде. Аз съм твърдо убеден, че при избирането на Радев с толкова сериозен резултат, му вдъхва 
кураж, казва Слави Василев, анализатор. 
Това са очакванията. Какво ще ни поднесат следващите 5 години, предстои да разберем. 
 
√ Атанас Пеканов: Държавата често пъти не е подготвена да си свърши работата 
Държавата често пъти не е подготвена да си свърши работата, каза вицепремиерът Атанас Пеканов в студиото на "Денят 
започва". Повод за коментара му е инцидентът на АМ "Струма". 
Той допълни, че задачата на държавата сега е да окаже помощ на оцелелите, подкрепа на близките и да разследва 
ефективно това, което се е случило. 
На въпроса направи ли достатъно служебният кабинет и обърна ли внимание на темата "пътна безопасност", Пеканов 
посочи, че по много теми страната ни не се движи с темпото, с което би трябва като европейска страна. 
"Т.е. в годините не е имало подготвеност по темите и може би не е работено достатъчно много. Не мога да кажа, че в 
рамките на седмица или месеци ние можеше да решим всеки един от тези проблеми. Със сигурност пътната безопасност 
е проблем в България с оглед на многото жертви, които има по пътищата", каза Пеканов. 
По думите му огромни средства са влезли в нашата страна по оперативните програми в този сектор, например за строеж 
на автомагистрали, средства има и за следващия програмен период. Според него проектите трябва да бъдат не само 
целесъобразно ефективни по разходи, но и да бъдат изпълнявани по най-добрия възможен начин с оглед на пътната 
безопасност. 
"Транспортната свързаност и инфраструктурни елементи са много важни, но може би не е направено достатъчно за 
последващата им поддръжка от страна на държавата", каза още Пеканов. 
По отношение на оперативните програми, Пеканов, който преди дни се е прибрал от посещение в Брюксел, допълни, че 
те са на последния стадий за одобрение от страна на Европейската комисия. 
"Буквално в следващите дни ще получим и финалните коментари на ЕК и ще можем да вървим към подписването на т.нар. 
споразумение на партньорство, което ще отключи всички тези оперативни програми, които са на стойност 11 млрд. евро. 
Това е два пъти повече от Плана за възстановяване и устойчивост", каза вицепремиерът. 
 
√ Виолета Комитова: Ако някой от моите служители е сгрешил, няма да се поколебая да се разделя с тях 
Ако някой от моите служители е сгрешил, няма да се поколебая да се разделя с тях, каза в "Денят започва" по БНТ 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова по повод тежкия пътен инцидент на АМ 
"Струма". 
В отговор на поисканите от експерти по пътна безопасност оставки в ДАИ и АПИ, регионалният министър каза: 

https://bntnews.bg/news/atanas-pekanov-darzhavata-chesto-pati-ne-e-podgotvena-da-si-svarshi-rabotata-1176195news.html
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"Аз не мога от едно гледане на една тежка катастрофа по телевизията, да взема крайни решения" и допълни, че ще 
направи проверка по случая, след което ще съобщи резултатите за състоянието на пътя. 
Допълни, че е разбрала за трагедията от медиите. 
Комитова подчерта, че медиите винаги отнасят своите въпроси по пътната безопасност към МРРБ и АПИ, а не към 
Държавната агенция по пътна безопасност, която би трябвало да обобщава всичките тези резултати и да информира 
обществото и съответните служби. 
"Пътната безопасност е сбор от няколко неща - пътна инфрастуктура, за която отговаря АПИ, съответно МРРБ, 
имаме автомобилен парк, имаме също така и водачи. Затова в държавата е създадена специална "Държавна агенция 
по пътна безопасност", която трябва да обединява всички тези елменти, да ги анализира и да сигнализира към 
съответните три елемента, които присъстват в т.нар. понятие пътна безопасност", каза Виолета Комитова. 
 
√ Цената на тока за бизнеса продължава да расте 
Цената на тока за бизнеса продължава да расте, но остава най-ниска в региона. 
Според данните на energyLive в сегмента на борсата "Ден напред" цената у нас е 268,05 евро за мегаватчас. За сравнение 
в съседните страни - Румъния, Гърция и Сърбия, тя е по-висока, но с малко. Увеличението на борсовите цени у нас е над 
4%. 
 

 
 
Заради либерализиране на пазара на ток у нас, бизнесът е длъжен да купува ток през борсата. Най-голяма част от 
потребителите купуват именно от сегмента "Ден напред" - близо 70%. По дългосрочни договори се търгуват 30 на сто от 
предлаганите количества енергия. Така компаниите изцяло зависят от движенията на пазарите. 
Друг проблем е, че много малка част от дружествата - около 10% се застраховат срещу високите цени на тока като си купуват 
фючърси. 
Заради високите цени на тока и тежкото положение, в което изпадат фирмите, служебният кабинет разработи програма за 
подпомагане. Целта е от месечните сметки за ток през октомври и ноември да бъдат върнати на потребителите по 110 
лева за мегаватчас. 
Допълнителна помощ ще получат и малките фирми, които купуват електроенергия от пазара "Доставчик от последна 
инстанция" - между 15 и 30 лева. 
Тази помощ обаче ще се плаща само още два месеца и половина. 
 
 

https://bntnews.bg/news/violeta-komitova-ako-nyakoi-ot-moite-sluzhiteli-e-sgreshil-nyama-da-se-pokolebaya-da-se-razdelya-s-tyah-1176191news.html
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Сега 
 
√ И бързите кредити, и необслужваните задължения бързо растат 
С инфлацията се увеличава и средната сума на теглените заеми 
След затишието през 2020 г. - първата година на пандемията, тегленето на бързи кредити през последните месеци силно 
е нараснало. С това обаче нараства и броят на необслужваните заеми, показва статистиката на БНБ за фирмите, 
специализирани в бързи кредити. 
Най-голям е ръстът при заемите със срок на връщане до 1 година - почти 40%. В края на септември тези кредити 
достигат 888.6 млн. лв. - с 250 млн. лв. повече от септември м.г., а в сравнение с второто тримесечие на тази година, 
увеличението е с 12.1% (95.8 млн. лв.). 
Вземанията по кредити със срок на връщане от 1 до 5 години са за 831.8 млн. лева, което е с 10% повече от преди година, 
а тези с над 5-годишен матуритет са 1.486 млрд. лв и при тях ръстът е 8%. 
Общо в края на септември вземанията на дружествата за бързи кредити, са 3.488 млрд. лв. (2.7% от БВП), което е с 16.5% 
повече отпреди година. 
Бързи кредити основно теглят домакинствата. Въпреки значително по-високите лихви в сравнение с банковите 
потребителски заеми, те са търсени от граждани, които заради лоша кредитна история или заради това, че не работят на 
постоянен трудов договор, нямат достъп до банково финансиране. Тъй като на тези потребители се гледа като на 
високорискови, лихвите, които фирмите за бързи кредити, им предлагат започват от 16-17% годишно и в много случаи 
достигат до законовия таван от 50%. 
Прави впечатление, че през тази година значително е нараснал делът на бързи кредити, изтеглени от фирмите - до 22%, 
като предни години е бил под 20%. В края на септември фирмените бързи кредити достигат 769.6 млн. лв., което е 
увелиение от близо 32% в сравнение със септември 2020 г.  
На фона на нарастващото търсене и предлагане на бързи кредити, статистиката на БНБ показва, че расте и размерът на 
необслужваните заеми, отпуснати от дружествата за кредитиране. В края на септември размерът на необслужваните заеми 
е достигнал 281.1 млн. лева - с 26% повече (58.6 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2020 г.  
Наблюдава се и друга тенденция на пазара за бързи кредити - в последните месеци потребителите теглят все по-големи 
суми. Това може да се обясни с инфлацията - повсеместното поскъпване на стои и услуги увеличава разходите на 
домакинствата, а оттам и нуждата от финансиране. По данни на едно от дружествата, специализирано в кредитиране - БНП 
Париба Лични финанси, средната изтеглена сума за ремонт на дома е нараснала с около 7% в последните шест месеца до 
9 026 лева, за покупка на употребяван автомобил – с 6.5% до 9 154 лв., а за пари в брой – с 15.3% до 5 718 лв. 
Ремонт на дома, покупка на кола на старо и нуждата от пари в брой са трите най-чести причини хората да прибягват до 
бързи кредити. 
През последната година расте търсенето на заеми за покриване на други стари задължения. При това се увеличават 
значително и сумите, които се теглят в тези случаи, защото освен да изплатят стари заеми, потребителите искат да си 
оставят и известна сума в брой за други разходи. През последните 6 месеца е отчетен 14% ръст на средната сума на 
заявленията за кредити за обединяване на задължения – от 9 582 лв. в началота на годината до 10 890 лв. към момента, 
посочват от БНР Париба Лични финанси. Така месечната погасителна вноска нараства до средно 330 лв., докато за 
останалите потребителски заеми е 250 лв. 
Във втората година на пандемията се наблюдава значителен спад на размера на заемите, теглени за семейни почивки, и 
това е обяснимо с ковид-ограниченията за пътуване – от средно 7014 лв. преди година до 4 395 лв. в последните месеци 
на 2021. В същото време, вероятно отново заради пандемията, се увеличава делът на кредитите за покриване на разноски 
по лечение, както и сумите по тях - средно до 5810 лв. при 5067 лв. преди година. 
 
√ МЗ предлага тестът за антитела да стане безплатен 
Реална промяна обаче може да има чак през декември 
Тестовете за антитела, които дават възможност за получаване на удостоверение със силата на зелен сертификат за 
територията на България, може да станат безплатни. Министерство на здравеопазването предлага това изследване да 
бъде поето от Националната здравно-осигурителна каса, вместо да се заплаща от хората. Подобно решение ще спести 
серизони средства на гражданите - тестовете в момента се предлагат при цени от около 30 лв. Промяната обаче няма да 
стане скоро  - предложението е в пакет с много други изменения в наредбата за дейностите, гарантирани от НЗОК,  и 
подлежи на обществено обсъждане. Крайният срок за пращане на становища по него е 19 декември, а отразянатето на 
получените становища също отнема време.  
От промените не става ясно какъв точно ще е алгоритъмът за ползване на възможността за безплатно изследване и дали 
ще има някакви лимити и ограничения. Не е ясно дали за изследванията ще се издават кодове от личните лекари, както е 
при PCR  тестовете, или ще се приложи някаква друга схема. Както "Сега" писа, въвеждането на удостоверение за наличие 
на антитела и приравняването им на зелен сертификат бе извършено от здравните власти у нас без да е постигнато 
общоевропейско решение по темата. Има специфични изисквания за тестовете - да са високочувствителни и 
сертифицирани, като удостоверение се издава при резултат от над 150 единици BAU. Счита се, че тази стойност е 10 пъти 
над нормата. Лабораториите вече се свързаха с Националната здравно-информационна система и издаването на 
удостоверенията вече е факт, като валидността им е 90 дни.  
Включването на изследването за антитела в пакета, поет от НЗОК, се случва относително своевременно на фона на 
голямото закъснение, с което България реши, че PCR тестовете ще бъдат безплатни. PCR тестовете бяха включени в пакета 
с дейности, поети от НЗОК, едва през април. Така голяма част от българите нямат официално потвърдено заболяване с PCR 

https://segabg.com/hot/hora-antitela-shte-poluchavat-zeleni-sertifikati
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- проблем, който доведе до изкривяване на статистиката и до необходимост от въвеждане и на новите удостоверения за 
антитела.  
С промените в наредбата за дейностите, гарантирани от НЗОК, ще бъдат улеснени и други групи пациенти. В поетия от 
касата пакет се включва нов вид дейност за пациентите с диабет - „Обучение и подпомагащо консултиране“. Идеята е 
пациенти с вече уточнена диагноза и лечение да получат допълнителна информация за заболяването  и провежданото 
лечение, препоръки за самонаблюдение и контрол, за поведение в ежедневието и при промяна в състоянието. Ще бъде 
разширен и пакетът за болните с инсулинозависим диабет, които ползват помпи и/или сензори за проследяване на нивото 
на глюкозатта.  
Ще бъде гарантирано и провеждането на високоспециализирани изследвания като компютърна томография и ядрено-
магнитен резонанс при деца под 18 години. И в момента няма забрана тези изследвания да се поемат от касата. Сега обаче 
се въвежда изрично уточнение, че е допустимо те да се правят под анестезия. За целта ще се прави предварителен преглед 
от педиатър и специалист по образна диагностика, а детето ще се проследява 24 часа след общата анестезия.  
 
√ Каква промяна ни е нужна 
В момента почти всички държавни институции са опорочени, а корупцията е повсеместна 
Последните избори минаха под мотото на промяната. Тази, която чакаме вече повече от шест години. За да успеем най-
сетне да я постигнем и за да не се окаже тя поредната подмяна, трябва да сме наясно коя е отправната ни точка - в момента 
почти всички държавни институции са повече или по-малко опорочени. 
Уж имаме референдуми, но те не работят, заради прага на участие (необходимия минимален брой гласували, за да е 
прието дадено предложение), който позволява на противниците на всяко едно предложение, дори да са малцинство, да 
го отхвърлят, като дезертират от урните. 
Уж избираме наши представители в парламента, но повечето от тях реално представляват само неколцина български 
граждани като Слави Трифонов и Бойко Борисов. 
Уж имаме плосък данък, но той всъщност е пропорционален, защото липсва необлагаемият доход, задължителен при 
истинския плосък данък. 
Уж имаме местно самоуправление, но местните данъци формират само 4% от всички данъчни приходи в държавата, а 
общините нямат право да определят даже план-приема за училищата си. Въпреки че имаме районни кметства в София, 
Пловдив и Варна, те обединяват квартали без почти никакви общи интереси освен тези, които важат за целия град. 
Уж цялата власт произтича от народа, а имаме прокуратура, за която никой не носи политическа отговорност. Тя дори не е 
децентрализирана, така че прокурорите да се контролират един друг. 
Уж имаме партии, но повечето са фалшиви, защото по устав ръководството им определя хората, които го избират. 
Уж говорим за разделение и баланс на властите, а почти никога при назначенията на висши държавни служители като 
членове на регулаторни органи не спазваме принципа една власт да номинира, а друга – да одобрява. Не е ясно и кой 
политик точно носи отговорност за дадената номинация.  
Почти в средата на ХXI век сме, а все още ни се налага често да се разкарваме от единия до другия край на страната за 
удостоверения и заявления. Дори във време на пандемия стотици хиляди души са принудени да си получават личните 
документи в приемните на полицейските управления, вместо да им бъдат изпращани по пощата. 
Налага ни се да стоим три дни в болница по клинична пътека за прости и важни профилактични изследвания като 
колоноскопия, които другаде се правят амбулаторно. Във Франция Здравната каса даже плаща за таксито, което да те 
прибере вкъщи след такова изследване. 
Накратко, корупцията не се изчерпва само с определени хора на ключови позиции в администрацията, нито със съдебната 
система – тя присъства почти навсякъде в нормативната ни уредба. 
И няма как да е иначе, след като правата ни на практика са блокирани в трите основни политически закона – Изборния 
кодекс, Закона за пряко участие на гражданите и Закона за политическите партии – от които зависи кой и в чий интерес 
създава всички останали нормативни актове. 
Хубавото е, че доста от принципните проблеми в законите ни вече са добре изследвани и за тях съществуват разработени 
решения от специалисти, даже готови законопроекти. За много има и обществен консенсус - например за отблокирането 
на референдумите. 
Затова ще е добре, ако бъдещите коалиционни партньори се обединят около всички прогресивни мерки, заложени в 
различните предизборни промени. И дори това обединение ще е само началото на така нужната ни промяна. 
 
√ САЩ: Приветстваме уточняващото изявление на Радев за Крим 
Часове по-рано Вашингтон обяви дълбока загриженост за казаното от българския президент, след което той пусна 
нова позиция 
Държавният департаментна САЩ обяви официално, че е доволен от новата позиция на българския президент Румен Радев 
по отношение на Крим.  
"Приветстваме уточняващото изявление на президента Радев днес, в което той потвърждава подкрепата на България за 
териториалната цялост и суверенитет на Украйна. И ясно посочва, че Крим принадлежи на Украйна", заяви на редовен 
брифинг говорителят на Държавния департамент на САЩ Нед Прайс, цитиран от БНР. "САЩ, Г-7, Европейският съюз, НАТО 
- ясно и единно заемаме позиция, че въпреки опитa за анексия от страна на Русия и продължаващата окупация, Крим е 
Украйна. Всички ние, включително България, декларирахме, че на среща през август, че Крим е интегрална част от Украйна 
и не признаваме и няма да признаем руските усилия да легитимизира окупацията на полуострова", заяви Прайс. 
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Часове по-рано Съединените щати обявиха, че са дълбоко загрижени от неотдавнашните изявления на президента на 
Република България Румен Радев, в които той определя Крим като „руски“. Това обяви в своя 
официална позиция американското посолство в София. Повод за коментара станаха думи на Радев от дебата с Анастас 
Герджиков по БНТ, че "Крим в момента е руски". 
"Съединените щати, Г-7, Европейският съюз и НАТО винаги са били ясни и обединени в позицията си, че въпреки опита на 
Русия да го анексира и продължаващата окупация, Крим е украински. Всички ние, в това число и България, декларирахме 
на Срещата на върха по Кримската платформа през август, че Крим е неотделима част от Украйна и че ние не признаваме 
и няма да признаем руските опити да легитимират незаконното завземане и окупацията на полуострова", бе посочено още 
в позицията на американското посолство. 
През последните няколко дни ние изразихме нашето дълбоко безпокойство пред българските власти, както във Вашингтон, 
така и в София, добавят още от дипломатическата мисия. 
Пo-късно президентството разпространи официална позиция. "Държавният глава Румен Радев нееднократно е заявявал, 
че анексирането на Крим е в нарушение на международното право. Това е ясно изразена позиция на Република България 
във всички международни организации. От юридическа гледна точка Крим принадлежи на Украйна и страната ни е заявила 
многократно подкрепата си за нейния суверенитет и териториална цялост. Същевременно, както президентът Румен Радев 
подчерта в предизборния дебат, „в момента“ Крим се контролира от Русия и е повече от ясно, че този проблем не може 
да се реши по силов път. Неведнъж, както и на дебата, държавният глава е изразявал загриженост от това фактическо 
положение, което води до напрежение в международните отношения и особено в Черноморския регион, който има пряко 
отношение към сигурността на България и нейните съюзници", допълват от институцията на държавния глава. 
"Президентът многократно е споделял опасения от възможна ескалация на напрежение в региона и по специално в 
Източна Украйна и е призовавал за предприемане на адекватни  мерки за укрепване на доверието и диалога, които да 
доведат до намаляване на конфронтацията и създаване на предпоставки за намиране на мирно решение на конфликта", 
завършва позицията. 
Още на следващия ден след репликата и Украйна реагира остро. Почти веднага последва и позиция на Европейската 
комисия. В отговор на журналистически въпрос говорителят на ЕК Петер Стано заяви, цитиран от БНТ: "Европейската 
позиция за Крим е много ясна от 2014 г. насам и оттогава е препотвърждавана и преповтаряна безброй пъти. От 
гледна точка на Европйския съюз и неговите 27 държави-членки Крим е украински. Крим представлява украинска 
територия, която беше незаконно анексирана от Русия в нарушение на международното право". 
Самият Румен Радев коментира думите си при дебата още на следващия ден и обяви при закриването на кампанията му в 
Пловдив: "Няма никаква драма въпросът е абсолютно ясен. Анексацията е в нарушение на международното право, но 
както казах и снощи, има реалности в политиката и в момента Крим е руски." 
 
√ Вашингтон ни дава срок за вдигане на ветото срещу Скопие 
Конгресмени пишат на българския посланик, че РС Македония и Албания трябва да започнат преговори с ЕС до края на 
годината 
Американски конгресмени поискаха от България да вдигне до края на годината ветото над началото на преговорите на РС 
Македония с ЕС. По думите им нашата страна трябва да постигне "окончателно решение" на спора със Скопие, за да може 
и Албания да пристъпи към преговори. 
Искането се съдържа в писмо до българския посланик във Вашингтон Тихомир Стойчев, изпратено от двама членове на 
комисията за външна политика на Камарата на представителите. Под имената на Клаудия Тени (републиканка) и Уилям 
Кийтинг (демократ) са поставили подписи още 11 конгресмени, които са се солидаризирали с дипломатическия демарш 
на двамата. 
Конгресмените пишат: "Въпреки че Северна Македония и Албания са изпълнили условията за старт на преговорите за 
прием с Европейския съюз, остава спор между Вашата страна и Северна Македония, който възпрепятства Албания и 
Северна Македония да започнат тези преговори. Посланик Стойчев, продължаващото забавяне на прогреса на Северна 
Македония и Албания към Европейския съюз хвърли съмнения върху ангажиментите, поети от западните лидери, отваря 
врата за антиевропейски политически влияния в региона, особено от Китай и Русия. Вярваме, че евентуалното членство на 
Северна Македония и Албания е критично важно за дълготрайния мир и стабилност в Балканския регион и за цялата 
трансалтантическа общност." 
Авторите призовават България да постигне "окончателно решение на този двустранен спор, което ще позволи на Албания 
и Северна Македония да започнат преговорите си за присъединяване към ЕС преди края на годината." В заключение те 
добавят: "Надяваме се, че ще загърбите различията си и ще подкрепите пълната политическа интеграция на Северна 
Македония и Албания в Европейския съюз." 
 
√ Байдън номинира Джером Пауъл начело на Федералния резерв 
Той беше избран за поста от бившия президент на САЩ Доналд Тръмп през 2017 г. 
Президентът на САЩ Джо Байдън официално обяви, че номинира Джером Пауъл за председател на Федералния резерв за 
втори мандат, а Лаел Брейнард пък бе избрана за заместник-председател на централната банка, предаде Си Ен Ен. 
Четиригодишният мандат на Пауъл изтича през февруари и Байдън беше изправен пред ключовото решение дали да го 
задържи на най-важния пост в икономическата политика на правителството. Във време, в което увеличаващите се 
потребителски цени, инфлацията и недостигът, причинени от кризата във веригата на доставки, са са сред главните 
притеснения на Белия дом, е важно кого президентът ще избере да ръководи централната банкова система на нацията. 

https://tenney.house.gov/sites/evo-subsites/tenney.house.gov/files/evo-media-document/Letter%20to%20Bulgarian%20Ambassador%20on%20EU%20Accession%20Final.pdf
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Белият дом посочи „стабилното лидерство“ на Пауъл на фона на икономическата турбуленция на пандемията от Covid-19 
като причина за решението. 
Джером Пауъл беше избран за поста от бившия президент на САЩ Доналд Тръмп през 2017 г. Той не само е получил 
подкрепата на републиканците и умерените демократи, но и е уважаван на Уолстрийт и инвеститорите са много доволни 
от неговата комуникационна стратегия, припомня Си Ен Ен. 
 
√ Защо автомобилните концерни не приеха споразумението от Глазгоу? 
Водещите производители не са готови да се откажат от двигателите с вътрешно горене и изтъкват различни 
причини 
Най-големите автомобилни концерни не подкрепиха частта за ускоряване на прехода към превозни средства с нулеви 
вредни емисии от декларацията, приета на Конференцията за климата в Глазгоу (COP26). Документът, който предвижда 
отказ от производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2040 г., беше подписан от 6 водещи фирми, сред 
които GM, Ford, Volvo и Daimler, но двата най-големи производителя в света – Toyota и Volkswagen, така и не го направиха. 
Други от големите концерни също не се включиха. 
От Toyota отдавна обявиха, че бързият пълен преход към електрически превозни средства е прибързано решение. 
Президентът на компанията Акио Тойода дори прогнозира, че Япония ще остане без електричество, ако всички автомобили 
в страната изведнъж минат на ток. Освен това според него в много страни подобен преход е невъзможен поради липса на 
необходимата инфраструктура. А преориентацията на автомобилните концерни към производството на електрически 
автомобили ще предизвика вълна от съкращения и безработица. 
В Япония вече търсят алтернативи, като една от тях може да бъде задвижването с водород, което би предизвикало по-
малко социални катаклизми, отколкото в случая с електрическите превозни средства. Сега в автомобилната индустрия в 
страната работят близо 6 млн души, а масовите съкращения са доста тежко решение от политическа гледна точка. Затова 
и Toyota предлага компромис - водородна технология. 
Споразумението от Глазгоу не беше подкрепено не просто от Volkswagen Group, но и от държавната администрация на 
Германия. Говорител на Министерството на околната среда в страната заяви, че правителството няма да подпише, тъй като 
не е постигнало вътрешен консенсус по въпроса. 
Новият концерн Stellantis (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram  
Trucks и Vauxhall), както и Honda, Nissan, BMW и Hyundai, също не подкрепиха декларацията от Глазгоу. Те са предпазливи 
към споразумението, тъй като то ги ангажира със скъпа промяна в технологиите, но същевременно липсва подобен 
ангажимент от страна на правителствата - гаранция, че необходимата инфраструктура за поддръжка на електрически 
превозни средства ще бъде изградена. 
Тази причина бе обявена в прав текст от един от шефовете в BMW. Според ръководителя на стратегията за устойчивост 
на баварския производител – Томас Бекер, компанията все още не е определила дата, след която ще спре да произвежда 
превозни средства с двигатели с вътрешно горене. Защото все още „по-бедните“ държави не са се ангажирали с цели, 
които са обвързани със споразумението. 
„Работата е свършена в Холандия и Норвегия, така че тези пазари ще бъдат изцяло електрически и ние ще продаваме на 
тях само електрически автомобили. Но днес няма как да решим, че сме сигурни, че хората в Италия, например, ще си 
свършат работата както трябва", коментира Бекер. 
Според него това разминаване се дължи на липсата на „политическо лидерство“ от местните и националните правителства. 
„Тези момчета просто чакат, докато някой им изсипе пари, за да свършат работата. И те няма да го направят, а на нас няма 
кой да ни гарантира, че по-бедните страни ще си свършат работата“, допълни топмениджърът. 
Бекер посочи, че преминаването на BMW към изцяло електрическо задвижване без необходимата инфраструктура просто 
ще подтикне клиентите да купуват употребявани превозни средства с двигатели с вътрешно горене, които замърсяват 
повече от съвременните алтернативи. 
„Никой няма да забрани всички съществуващи превозни средства, които средно в Европа са произведени преди 11 години. 
Така че за клиентите ни, например тези в Южна Италия, все пак е по-добре да се сдобият с едно добро конвенционално 
превозно средство, отколкото да карат стара кола“, каза още той. 
Освен Германия към споразумението не се присъединиха най-големият автомобилен пазар – Китай, и САЩ - най-голямата 
икономика в света и вторият по големина автомобилен пазар. Техният отказ повдига допълнителни въпроси, въпреки че 
някои щати, като Калифорния и Ню Йорк, подкрепиха декларацията от Глазгоу. 
Сред 30-те държави, които подкрепят пакта, са Канада, Индия, Нидерландия, Австрия, Дания, Норвегия и Чили. Според 
Великобритания, която също е зад инициативата, държави като Нова Зеландия и Полша предстои да се включат. Сред 
другите водещи компании и мегаполиси, които изразиха подкрепата си, са компанията за превози Uber и търговецът на 
храни Sainsbury's, южнокорейската столица Сеул и бразилският град Сао Пауло. 
 
Investor.bg 
 
√ Дисперсията сочи несигурност пред американския фондов пазар 
Тя е симптом на много различни възгледи за пътя на пазарите и различните индустрии и компании през следващите 
месеци 
Във войните за наддаване на търговете в Sotheby's миналата седмица - където бившата двойка Хари и Линда Маклоу се 
разделиха с голяма част от колекцията си от произведения на изкуството след тежък развод - имаше няколко мистериозни 
затишия, пише Ерик Плат за Financial Times. 
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Няколко от най-известните произведения се продадоха за по-малко от очакваното. Le Nez на Алберто Джакомети, бронзова 
фигура с дълъг нос, беше купена под нейната оценка от 70-90 милиона долара, преди копринен екран с образи на Мерилин 
Монро от Анди Уорхол да бъде продаден за 41 милиона долара, само малко над долния край на очаквания й ценови 
диапазон. Беше малко в разрез с ентусиазма, наблюдаван минути по-рано и помогнал за поставянето на рекорди при 
творци като Джаксън Полък. 
Това имаше паралели, донякъде изненадващо, с движенията на американския фондов пазар за 54 трилиона долара, 
където оценките на много акции бяха напомпани до замайващи висоти, докато други пропаднаха. Оценката на 
производителя на електрически превозни средства Rivian, който едва наскоро започна да доставя автомобили на 
потребителите, се повиши над тази на IBM и General Motors миналата седмица. Акциите на Tesla, в същия дух, поскъпнаха 
с над 90% през последните шест месеца въпреки скорошните спадове. 
Но в същото време повече от 175 акции в бенчмарка S&P 500 се понижиха през последните шест месеца. Това е факт, който 
може би се изненадвате да чуете, като се има предвид, че самият индекс е нараснал с 14 процента за този период, а общият 
ентусиазъм на дребните инвеститорите тласна толкова много големи акции до рекорди. 
Дисперсията във възвръщаемостта - било то при произведенията на изкуството или при акциите - е симптом на много 
различни възгледи за пътя на пазарите и различните индустрии и компании през следващите месеци. Morgan Stanley 
миналата седмица предупреди своите клиенти, че ги очаква „повече среда от типа бум и срив“, сравнявайки този цикъл с 
ерата след Втората световна война, когато имаше 5 рецесии за 16 години. 
„Пазарът има затруднения да определи кой изход е по-вероятен и хеджира своите залози“, коментира стратегът на банката 
Майкъл Уилсън. 
Дори наскоро, докато S&P 500 се опитваше да постави нов рекорд, имаше доказателства, че възходящият пазар губи 
инерция. Изследователската група Bespoke Investment отбеляза миналия четвъртък, че е имало спад в броя на акциите, 
търгувани над техните 50- и 200-дневни плъзгащи се средни, като съотношението на възходящите към низходящите акции 
е намаляло напоследък. 
Уорън Бъфет изглежда е сред тези, които се съмняват в настоящия пазар. Разгледайте инвестиционната му сметка от 310 
милиарда долара в Berkshire Hathaway. Конгломератът му закупи минимални дялове в две нови компании през третото 
тримесечие, показаха нови отчети тази седмица. Но иначе инвеститорът милиардер беше нетен продавач на акции, 
намалявайки вложенията си в AbbVie, Merck, Mastercard и Visa. Нямаше много изгодни сделки, в които Бъфет смяташе, че 
си струва да вложи част от огромния кеш на Berkshire в размер на 149 милиарда долара. 
Много инвеститори са основателно загрижени, че забавянето на икономическия растеж, съчетано с по-строга монетарна 
политика на Федералния резерв и потенциално по-високи реални лихви най-накрая ще постави таван на това до колко 
високо могат да се повишат цените на акциите в САЩ. 
Текущите ниски реални лихвени проценти бяха от ключово значение за продължилия дълго подем при акциите на растежа, 
като се има предвид, че далечните прогнозни печалби се дисконтират към днешна дата с толкова малък знаменател. Един 
Фед, принуден да се справи с най-високата инфлация от 30 години, може да означава само едно нещо, или поне така се 
смята (вдигане на лихвите и понижаване стойността на акциите - бел. прев.) 
Но има причина да бъдем скептични, че реалната доходност ще се повиши толкова значимо, че да бъде пагубна за акциите. 
Стратезите от Goldman Sachs прогнозират, че дори и да се повиши, реалната доходност ще остане на отрицателна 
територия през следващата година. А глобалното търсене от страна на инвеститори в САЩ и чужбина за постигане на 
целите им за възвръщаемостта вероятно ще задържи номиналната доходност по американските държавни облигации. 
Вижте силното търсене тази седмица за 10-годишни щатски ДЦК, индексирани с инфлацията. Доходността, при която 
дългът беше продаден, беше най-ниската в историята. Както казва стратегът на Goldman Дейвид Костин, липсата на 
привлекателни алтернативи означава, че инвеститорите имат малко други места за влагане на своя кеш освен в акции. 
Това не означава, че оценките на много от виско летящите акции тази година могат да бъдат оправдани. Пазарите бяха 
силно изкривени от интервенциите на централните банки, както и от покупките от страна на нова база инвеститори на 
дребно. 
Същите тези инвеститори на дребно сега навлизат на пазара на изкуството. И макар краудсорсинг група да не успя да си 
осигури рядко първо издание на американската конституция на аукцион в четвъртък, те надигнаха цената й до рекордно 
високо ниво. Това повдига въпроса: ако краудсорсинг групата, която събра 40 милиона долара в опит да купи изданието, 
не беше организирана, щеше ли Кенет Грифин - милиардерът, който в крайна сметка спечели търга - да бъде въвлечен във 
война за наддаване, която вдигна цената на документа до такава висота? Не изглежда така. 
 
√ Скритата цена на коронавируса - отложената диагностика 
70% от процедурите за образна диагностика са нарушени, сочи проучване на МААЕ 
Светът е бил свидетел на много епидемии - от грип до тиф, но никога в модерната световна история не е имало заболяване, 
което да има такова влияние както Covid - 19, пише в анализ Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Вирусът 
засяга директно начина ни на живот заради блокадите и карантините, милиони починаха, а други се възстановиха, но с 
дългосрочни последици. 
Пандемията обаче има още една страна - ограничен достъп до медицински услуги, включително диагностика и лечение, 
заради затваряне или ограничените здравни ресурси, тъй като медиците са заети с лечението на коронавируса. 
Някои рутинни процедури, които обаче са от ключово значение за лечение, са нарушени. По данни на МААЕ например от 
началото на пандемията 70% от процедурите по образна диагностика са били нарушени. При някои от случаите има 
проблем с доставките на нужните изотопи заради ограниченията в пътуванията, особено в началото на пандемията. 
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Нуклеарната медицина и образната диагностика са от ключово значение за диагностика и лечение на онкологични и 
сърдечно-съдови заболявания. Заради забавеното лечение незаразните болести прогресират незабелязано и може да се 
окаже, че десетилетия успех в лечението им ще бъдат изтрити. 
Това вече се наблюдава в региони с ниски доходи, където ресурсите са оскъдни. 
Образната диагностика - компютърна томография, ултразвукова диагностика или рентгенови снимки, се оказва важен 
елемент от диагностицирането и на дългосрочните ефекти от коронавируса, показват още проучванията. Част от тях са 
свързани с изменения в мозъка. 
 
√ Скъпите суровини са само временен проблем за зелените централи 
Широкият достъп до евтино финансиране ще помогне за бързото развитие на сектора, смятат анализатори 
Повишаващите се цени на суровините, необходими за изграждането на зелени централи, ще увеличат разходите за зелена 
енергия, но това ще бъде балансирано от факта, че секторът ще има по-добър достъп до финансиране и ще може да 
направи икономии от мащаба, пише Ройтерс. 
"Зелената инфлация", или разходите, които прави бизнеса, за да стане чист, ще бъде проблем само в краткосрочен план, 
коментират анализатори по време форума Global Markets Forum. Реално поскъпващите суровини застрашават всички 
икономически сектори навсякъде по света - не изключително зелените централи. 
Цените на металите, сред които алуминий, мед, никел, кобалт и други, които са от ключово значение за енергийния преход, 
се повишиха с между 20% и 90% от началото на тази година. Но експерти сочат, че заради все по-евтиното финансиране, 
поскъпването на металите не спира инвестициите в зелени мощности. 
Реално дейностите, които са заплаха за климата, все по-трудно намират инвестиции и това става все по-скъпа дейност, 
допълват от Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA). 
Според оценките на Allied Market Research през 2020 година глобалният пазар на възобновяема енергия се оценява на 881 
млрд. долара и ще достигне стойност от 2 трилиона долара до 2030 година. 
Ефектите от "екологичната инфлация" (екофлацията) може би не са добре оценени, предупреждават обаче от Principal 
Global Investors, цитирани от CNBC. Анализаторите дават за пример европейската схема за търговия с емисии (ETS), по 
силата на която големите компании търгуват с въглеродни емисии. Тя предвижда безплатни квоти за компаниите, но те 
ще изчезнат през 2026 година.  
Според анализатори от Lazard когато големите компании започнат да търгуват с квотите без компенсации, печалбите им 
ще намалеят с 60%. Разходите за емисии ще се увеличат 10 пъти до 2030 година, посочва още агенцията. В допълнение 
експертите очакват и санкции за бизнеса, който не успее да се справи с целите на ООН за климата. 
Как това ще се отрази на инвестициите? Според оценките средства ще привличат компаниите, които могат да натоварят 
цените на продуктите си, а не себе си с растящите разходи. Примера за това са луксозните стоки, при които повишението 
на цените няма да доведат до гневни потребители. 
Европа не е добре защитена спрямо САЩ от екофлацията, защото е голям вносител на енергия, предупреждават още 
експертите. В допълнение американските потребители по-лесно могат да приемат увеличените цени заради екологичните 
мерки, допълва още CNBC. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще бъде ли сформирано правителство и какво да очакваме от новата власт - коментар на проф. Огнян Герджиков 
- Как гласуваха българите в щата Масачузетс и с какво ще запомнят изборната 2021 година? 
- Какви са изводите от гласуването с машини - гост изпълнителният директор на СИЕЛА Веселин Тодоров 
- Кога се очакват първите средства по Плана за възстановяване и устойчивост и ще стигнат ли парите за 

компенсиране на загубите от здравната криза - гост служебният вицепремиер Атанас Пеканов 
- Как дистанционното обучение влияе на психичното и физическото здраве на учениците - дискусия с експерти 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Идея: Отрицателна такса ще сваля цената на тока 
в. 24 часа - След остра реакция от САЩ Радев се поправи за Крим - бил под руски контрол 
в. Монитор - Радев взе областните градове, Герджиков - малките села 
в. Монитор - 3,8 млрд. лв. ипотеки изтеглихме за 9 месеца 
в. Телеграф - Влакът ни буди с нощна свирка 
в. Труд - Отварят сергия за властта в мол 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Петков и Василев говорят 54 часа с 200 за програма на новия кабинет 
в. 24 часа - Бургас ще строи детска болница, внася документи в здравното министерство 
в. Монитор - Средната пенсия скача на 573 лева 
в. Телеграф - Лагерите за бежанци се пръскат по шевовете 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Искра Баева: Справедливо бе, че реагирахме пред Турция - трябва да имаме достойнство 
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в. Монитор - Евелина Славкова, социолог и политически анализатор: ДБ показа, че омразата й към ГЕРБ е по-голяма от 
идеологията й 
в. Телеграф - Боряна Димитрова, социолог: Разочарованието спря много хора на изборите 
в. Труд - Любомир Кючуков, бивш зам. външен министър, пред "Труд": Крим ще остане дългосрочен източник на 
напрежение 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Радев II: най-силният. И колкото по-балансиран, толкова по-дълго ще е най-силният 
в. 24 часа - Герджиков можеше и да бие... 
в. Монитор - Партиен миш-маш или прагматични професионалисти? 
в. Телеграф - Имаш ливада, жънеш европари 
в. Труд - Предизвестена смърт 
 
√ Предстоящи събития в страната на 23 ноември 
София. 

- От 17.00 часа в зала "Васил Левски" на хотел „Hyatt Regency" държавният глава Румен Радев ще приветства 
участниците в заключителното заседание на Сесията на Комитета на пълномощните представители на страните-
членки на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Руската федерация. 

- От 10.00 до 13.00 ч. ПП "Продължаваме промяната" ще проведе консултации с цел постигане на коалиционно 
споразумение с БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" по темите "Енергетика" и "Икономика". 

- От 15.00 до 18.00 ч. ПП "Продължаваме промяната" ще проведе консултации с цел постигане на коалиционно 
споразумение с БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" по темите "Транспорт" и "Правосъдие". 

- От 9.00 часа в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия. 
- От 19.00 ч. в галерия "Къщата на София" ще бъде открита изложбата "1" - лимитирана серия артпринтове от 

илюстратора Здравко Денев. 
*** 
Бургас 

- От 11.15 часа в Заседателната зала на Община Бургас ще се състои официална церемония за подписване на 
Споразумение за побратимяване между градовете Бургас и Улсан, Южна Корея. 

- От 14.30 часа в Община Бургас ще започнат заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Бургас. 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне постановката „Омразна любов". 

*** 
Видин. 

- От 10.30, 11.30 и 13.30 ч. в залата на Общинския съвет постоянните комисии към него ше проведат заседания. 
*** 
Котел. 

- От 10.00 ч. в НЧ „Съгласие - Напредък 1870", голяма зала - централен киносалон пл. „Възраждане" 4 ще се проведе 
обществено обсъждане на План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron 
percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 - 2028 г. 

*** 
Пловдив. 

- От 09.00 ч. В Дом на културата "Борис Христов" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 ч. В Драматичния театър ще се играе постановката "Пижама за шестима". 
*** 
Шумен. 

- От 16.30 ч. в голямата зала на НЧ „Напредък-1969" ще се състои „Нанизи" - представяне на авторски бижута на Ана 
Возницка. 

- От 17.00 ч. в голямата зала на НЧ „Напредък-1969" ще се състои честване на 25 години от създаването на клуб 
„Българка". 

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

