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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
БНТ 
 
√ Какви реформи са нужни в енергетиката? 
Ситуацията е напълно извънредна, всеки ден имаме нови и нови рекорди. За утре цената на електроенергията е 532,56 
лв., в отделни часове стига до 753 лв. при прогнозна 119. Това е четири-пет пъти над прогнозната. С натрупване от началото 
на месец ноември цената усреднено е 408-9 лв. Октомври беше 369 лв., септември – 244, каза Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Има мерки за възстановяване на надвзетото за октомври и ноември – 110 лв./МВтч. Цените спрямо октомври са вече 
двойни, а спрямо миналата година – четворни и петорни, за декември няма предвидена такава компенсация. Ние 
изпратихме днес писмо до премиера с копие до финансовия и икономическия министър с предложение за удължаване на 
срока на тази програма за компенсиране на небитови крайни клиенти с електроенергия и увеличаване на размера й – сега 
е 110, ние смятаме, че за декември трябва да е 190 лв., поясни Велев. 
Ние отдавна говорим, че цените ще се увеличават и трябва да се направи нещо. Но това не се случва – нито в Европа, нито 
у нас. Либерализираният пазар дава своите резултати. За съжаление ние изпаднахме в ступор заради предизборни и 
следизборни обстановки, политическо и популистично говорене и не взехме мерки, които можеше да се вземат, каза 
конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Александър Загоров. 
„Цените са абсолютно ненормални, това е узаконен грабеж“, заяви Велев. Хората работят цял месец. Най-накрая идва 
сметката за ток и техният труд е ограбен. И тази плячка на електроенергийната мафия се складира в Козлодуй, НЕК и други 
производители на електроенергия. 
Само за месец ноември и декември АЕЦ Козлодуй ще спечели 637 млн. лв. Това е ограбеният труд на производителите в 
предприятията. И тези пари трябва да се върнат от там, откъдето са взети. Механизмът за връщане за октомври, ноември 
и декември трябва да бъде продължен, а от първи януари да се въведе нов механизъм чрез отрицателно задължение към 
обществото, уточни Васил Велев. 
„Хубавата новина е, че енергетиката ни е в отлично техническо състояние. Лошата новина за синдикалистите е, че тези 
печалби няма да отидат в работещите в енергетиката“, обясни Александър Загоров. 
За повече информация вижте видеото. 
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√ Бизнес и синдикати: Проблема с цената на тока за бизнеса е много остър 
В предаването „Още от деня" по БНТ Васил Велев, каза че днес са коментирали и проблем с цените на тока, който е много 
остър. „Ситуацията е напълно извънредна, всеки ден имаме и нови и нови рекорди, за утре цената е 532,56 лв., в отделни 
часове достига до 750 лв., при прогнозна - 119 лв. Т.е. това е вече четири-пет пъти над прогнозната. Усреднено цената е 
409 лв., октомври беше 369 лв., виждате как цената ескалира. Има мерки за компенсиране, за възстановяване на 
надвзетото за октомври и ноември, а утре вече е декември и няма предвидена такава компенсация. Затова ние изпратихме 
днес писмо до премиера, министъра на икономиката, енергетиката и финансовия министър с предложение за удължаване 
на тока на тази програма за компенсиране на небитовите крайни клиенти и увеличаване на размера й." 
За декември месец трябва да се продължи програмата за компенсиране, цените са абсолютно ненормални, това е един 
узаконен грабеж, категоричен е Велев. „Тази плячка на енергийната мафия се складира. Само за месец и декември АЕЦ 
„Козлодуй4 спечели 637 милиона лева, но той не ги спечелил, защото работи повече, това е ограбеният труд на хората-
производители. Механизмът за връщане за октомври и ноември трябва да бъде продължен, а от 1 януари да се въведе 
нов механизъм чрез отрицателно задължение за обществото. Т.е. трябва КЕВР заедно с МЕ да подготви тази схема, ново 
ценово решение на КЕВР е това, има ресурс за него". 
Решението трябва да се вземе сега, не може да се чака ново правителство, категоричен е Велев. 
Тези екстремни цени водят до загуба на предприятията от една страна и ограничаване на тяхната ефективност, водят до 
забава на икономическия растеж, обясни Велев. „Те водят до там, че предприятията прехвърлят тези високи цени върху 
цените на услугите и стоките, макар да не могат изцяло. И това води до инфлация и до загуби на предприятията. Някои от 
тях не могат да си платят сметките за ток, не могат да си платят заплатите на хората". 
В същото предаване Александър Загоров обясни, че 2007 г. ние много искахме да влезем в големия съюз на Европа, от 
което всички правила оттам важат и за нас. „Ако мислим, че нещата са много объркани, те са имали своя технологична 
логика. Ние много отдавна говорим, че цените ще се качат, но нищо не се прави нито в Европа, нито у нас, 

https://bnt.bg/news/kakvi-reformi-sa-nuzhni-v-energetikata-v308369-300671news.html
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либерализираният пазар прави точно това. Можеше да се вземат някои мерки, защото енергетиката само част от нея е 
електроенергетика. Ситуацията е нелогична и не бива да продължи така. Добре е, че разумът помогна работещи 
предприятия да бъдат компенсирани". 
В момента се правят неща, които наистина са в абсолютно извънредна обстановка, така че вероятно допускаме и грешки, 
но разговорите не бяха на ниско ниво, институционална намеса има, хубавата новина е, че енергетиката е в добро 
състояние, лошото за синдикалистите е, че тези високи цени няма да отидат в работещите или ще отидат в икономическия 
растеж, обясни Загоров. 
Предприятия вече затварят като идеята за това е да не се плащат заплати и други разходи, смята Загоров. „ще имаме твърде 
страшна картина, в която няма да можем лесно да оцеляваме. Напрежението ще ескалира между работници и 
работодатели". 
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√ Васил Велев: Цените на тока за бизнеса са абсолютно ненормални, това е узаконен грабеж  
Цените на тока за бизнеса са абслолютно ненормални, това е узаконен грабеж, заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в „Още от деня” по БНТ. Той уточни, че в отделни часове на борсата 
те достигат над 700 лева. Средно фирмите плащат в момента над 4-5 пъти повече от прогнозната цена, заяви Велев. 
Той предупреди, че за момента няма решение на държавата да плаща компенсации на фирмите за декември. 
Работодателите настояват пред правителството такива да има, при това да не са по 110, както досега, а по 190 лева за 
мегаватчас. Печалбите десетократно надвишават себестойността на електроенергията, те не са отишли зад граница, а се 
складират в производителите у нас, каза още Велев. 
 
АИКБ 
 
√ ПИСМО НА АОБР ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ И РАЗМЕРА НА КОМПЕНСАЦИЯТА ЗА ВИСОКИТЕ ЦЕНИ 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ  
ДО 
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
КОПИЕ 
Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; 
Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; 
Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Относно: Промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия за 
небитовите потребители 
 
            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Действащата понастоящем Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с 
Решение на Министерския съвет № 739/26.10.2021 г., предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на 
стопанските потребители за цените на електроенергията за м. октомври и м. ноември 2021 г. Този размер на 
компенсацията е непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 
680 лв./MWh. 
Срокът на действие на тази мярка изтича в края на настоящия месец, а борсовите цени на електроенергията продължават 
да нарастват на прага на зимния сезон. Средноаритметичната цена за м. октомври 2021 г. е 368,61 лв./MWh (249,61 
лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119,00 лв./MWh), а за периода 1 – 23 ноември 2021 г. е 403,49 лв./MWh (284,49 
лв./MWh над прогнозната пазарна цена). 
Имайки предвид тези обстоятелства, смятаме, че компенсаторният механизъм следва да продължи докато има екстремно 
високи цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер. 
С оглед на това предлагаме да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на Програмата за компенсиране 
на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за декември 2021 г., като размерът на компенсацията бъде 
актуализиран на 190 лв./MWh (75% от разликата между октомврийската цена и прогнозната пазарна цена). Тази мярка 
вече има категорично положително становище от страна на ЕК, относима е до всички потребители на свободен пазар и ги 
адресира по ясен, равнопоставен начин. Източникът на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в 
бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани от 
излишъка на ФСЕС, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. Смятаме, че компенсациите 
следва да се изплащат докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на размера им – 75% 
от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена. 
Водени от разбирането, че следва да се разработят спешно механизми за устойчиво ценообразуване на произведената и 
предлагана електроенергия на българския енергиен пазар, насочени към всички участници (битови и небитови), отчитайки 
справедливо интересите им, предлагаме експертите в КЕВР и МЕ да обсъдят модел на структура и размер на специфични 
ценови компоненти като „задължения към обществото“, такива, че да позволят: адекватна прогнозна цена – за регулиран 
и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници; компенсиране на свръхцените за 
небитовите потребители, т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия. 
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Като важна допълнителна мярка за специфична група от стопански потребители предлагаме и създаване на платформа на 
борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност (напр. допустимост по 
наредбата за зелена отстъпка), да могат да наддават за дългосрочни договори. Подобен механизъм би съответствал на чл. 
3, б. о) от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на 
електроенергия. Допълнителен аргумент за такава платформа е, че почти половината от произведената електроенергия в 
България се изнася (виж доклад на европейския регулатор ACER за екстремните цени от ноември 2021 г.[1]). Няма друга 
държава с такава експортна експозиция в ЕС. 
Комбинирането на гореописаните три мерки, отчитайки потенциален кумулативен ефект – така че да не се постигне 
свръхкомпенсиране на едни за сметка на други участници на електроенергийния пазар (напр. може да се обоснове 
стойността 150 лв./MWh като резултативна цена след приложимите компенсационни механизми), убедени сме, ще доведе 
до справедливо редуциране на безпрецедентния ценови натиск над крайните потребители – както битови (през 
регулирания пазар), така и небитови (през приложния режим на функциониране на свободния пазар). 
Въпреки отминалите избори и очакванията за съставяне на ново правителство на страната Ви призоваваме да вземете 
решение като действащ Министерски съвет за удължаване на срока на действие и изменение на размера на 
компенсацията по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия поради 
неотложността на ситуацията. 
 
С УВАЖЕНИЕ,             

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/ 
Председател на УС на 
Асоциация на индустриалния 
капитал в България 

ДОБРИ МИТРЕВ, /П/ 
Председател на УС на 
Българска стопанска камара 

  
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, /П/ 
Председател на УС на 
Българска търговско-промишлена 
палата 

  
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, /П/ 
Председател на УС на 
Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България 

                                 ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2021 Г. 

 
[1]https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER’s%20Preliminary%20Assessme
nt%20of%20Europe’s%20high%20energy%20prices%20and%20the%20current%20wholesale%20electricity%20market%20desig
n.pdf 
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√ АОБР: Да се удължи срока на компенсиране на високите цени на тока за небитовите потребители 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предлага на правителството да бъде взето решение 
за удължаване на срока на действие на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, 
чийто срок на действие беше за месеците октомври и ноември. 
Според асоциацията настоящият размер на компенсацията от 110 лева за Mwh трябва да бъде актуализиран на 190 
лв./MWh (75% от разликата между октомврийската цена и прогнозната пазарна цена) с оглед на продължаващото 
повишаване на цените на тока. АОБР отчита, че средноаритметичната цена за месец октомври 2021 г. е 368,61 лв./MWh 
(или 249,61 лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119,00 лв./MWh), а за периода 1 – 23 ноември 2021 г. е 403,49 
лв./MWh (284,49 лв./MWh над прогнозната пазарна цена). 
Имайки предвид тези обстоятелства, смятаме, че компенсаторният механизъм следва да продължи докато има екстремно 
високи цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер, се посочва в писмото на 
АОБР до българския премиер. 
 
БТА 
 
√ АОБР предлага удължаване на срока на действие на компенсацията за високите цени на тока за небитовите 
потребители за декември 
Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ предлага да бъде взето решение за удължаване на 
срока на действие на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за декември 2021 
г., като размерът на компенсацията бъде актуализиран на 190 лв./MWh (75 на сто от разликата между октомврийската цена 
и прогнозната пазарна цена). Това е записано в писмо от Асоциацията до служебния Стефан Янев, с копие до ресорни 
министри. 
Източник на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в бюджета, получени в резултат на нарасналите 
цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани от излишъка на Фонд "Сигурност на 
електроенергийната система", както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. Според Асоциацията 

https://bica-bg.org/%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%be%d0%b1%d1%80-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0/#_ftn1
%5b1%5d
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER's%20Preliminary%20Assessment%20of%20Europe's%20high%20energy%20prices%20and%20the%20current%20wholesale%20electricity%20market%20design.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER's%20Preliminary%20Assessment%20of%20Europe's%20high%20energy%20prices%20and%20the%20current%20wholesale%20electricity%20market%20design.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER's%20Preliminary%20Assessment%20of%20Europe's%20high%20energy%20prices%20and%20the%20current%20wholesale%20electricity%20market%20design.pdf
https://aobe.bg/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/
https://aobe.bg/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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компенсациите следва да се изплащат, докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на 
размера им - 75 на сто от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена. 
От АОБР предлагат експертите в КЕВР и Министерството на енергетиката да обсъдят модел на структура и размер на 
специфични ценови компоненти като "задължения към обществото", такива, че да позволят: адекватна прогнозна цена - 
за регулиран и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници; компенсиране на 
свръхцените за небитовите потребители, т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна 
енергия. 
Като допълнителна мярка за специфична група от стопански потребители се предлага и създаване на платформа на 
борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност (напр. допустимост по 
наредбата за зелена отстъпка), да могат да наддават за дългосрочни договори. 
Според АОБР трите мерки, отчитайки потенциален кумулативен ефект - така че да не се постигне свръхкомпенсиране на 
едни за сметка на други участници на електроенергийния пазар (напр. може да се обоснове стойността 150 лв./MWh като 
резултативна цена след приложимите компенсационни механизми), ще доведат до справедливо редуциране на ценовия 
натиск над крайните потребители - както битови (през регулирания пазар), така и небитови (през приложния режим на 
функциониране на свободния пазар). 
Действащата Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение на 
Министерския съвет номер 739 от 26 октомври 2021 г., предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh 
на стопанските потребители за цените на електроенергията за октомври и ноември 2021 г. Този размер на компенсацията 
е непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh., 
посочват от АОБР. 
Срокът на действие на тази мярка изтича в края на настоящия месец, а борсовите цени на електроенергията продължават 
да нарастват на прага на зимния сезон, напомнят работодателите. По техни разчети средноаритметичната цена за 
октомври 2021 г. е 368,61 лв./MWh (249,61 лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119,00 лв./MWh), а за периода 1-23 
ноември 2021 г. е 403,49 лв./MWh (284,49 лв./MWh над прогнозната пазарна цена). 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът настоява компенсациите за скъпия ток да продължат и да се увеличат 
В кръга от преговори за сформиране на коалиционен кабинет беше обсъдено по-скоро подкрепа чрез възможности за 
дългосрочни договори  
Компенсациите за бизнеса за скъпата електроенергия да продължат и през декември, като размерът им да се увеличи от 
110 лева за потребен мегаватчас на 190 лева за мегаватчас. Това поискаха от Асоциацията на организациите на 
работодателите в България (АОРБ) в отворено писмо до служебното правителство. 
Организациите предлагат да се обмислят и начини за избягване на свърхкомпенсиране на едни участници на енергийния 
пазар за сметка на други. 
С решение на служебния кабинет стопанските потребители, които от това лято са изцяло на свободния пазар, получават 
подкрепа заради високите цени на електроенергията. Мярката обаче е само за месеците октомври и ноември, като 
премиерът Стефан Янев обясни, че очакванията са, че след това вече ще има работещ парламент, който може да предложи 
друга форма за компенсация. 
Работодателите отбелязват в своето писмо, че токът става все по-скъп на свободния пазар и вече дори се виждат цени на 
сегмента "Ден напред" в размер на над 600 лева за мегаватчас. Организациите ползват изчисленията на Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР) за регулирания пазар през текущия регулаторен период, които определят цена на 
тока за бита от 119 лева за мегаватчас, и отбелязват, че разликите са огромни и затова настояват за компенсации. 
Средната цена на борсата през октомври е малко над 368 лева за мегаватчас, а за периода 1-23 ноември - 403 лева за 
мегаватчас, отбелязват още от АОБР. 
КЕВР определи цената за регулирания пазар през юли и в нея не са включени промените в цените на енергийните ресурси, 
нито изцяло се компенсират по-скъпите въглеродни квоти. Енергийният регулатор трябва да преразгледа своето ценово 
решение на 1 януари, тъй като има съществена промяна в ситуацията. 
От АОБР посочват, че мярката, предприета от служебния кабинет, има положителна оценка от Европейската комисия (ЕК), 
а средствата за увеличаването на компенсациите могат да бъдат взети от допълнителните приходи от ДДС, получени в 
резултат от повишената цена на електроенергията. 
По-рано днес четирите партии, които преговарят за сформиране на коалиционно правителство - "Промяната 
продължава", БСП, "Има такъв народ" (ИТН) и "Демократична България", заявиха, че помощта за бизнеса трябва да 
продължи. Коментарите обаче бяха, че акцентът този път трябва да падне върху малкия и средния бизнес и да бъде 
въведен праг, над който да не бъдат изплащани компенсации. 
Това, което ще помогне на компаниите, са промени в правилата за търговия на Българската независима енергийна борса 
(БНЕБ), които да насърчат сключването на дългосрочни договори през платформата. Така компаниите ще получат 
предвидима цена и ще купуват само допълнителни количества от сегментите "Ден напред" или "В рамките на деня", 
където цената по правило е по-висока. 
Асен Василев предложи дори създаването на типови договори, които да бъдат одобрени от КЕВР, с предвидени пределни 
цени и значителни неустойки, ако не бъдат изпълнени ангажиментите на някоя от страните по договорите. При 
неколкократно нарушение на договорите търговците на електроенергия могат да губят и лиценза си за работа, уточниха 
още от "Продължаваме промяната" по време на дискусията. 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/ek-odobri-shemata-za-podkrepa-na-biznesa-zaradi-skypiia-tok-339528/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/prodyljavame-promianata-planira-bylgariia-da-ostane-iadrena-dyrjava-340317/
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От бизнеса отдавна настояват за възможността да купуват дългосрочно електроенергия от борсата, но се оплакват и че 
липсват адекватни предложения за техния товаров профил. Сега в позицията си от АОБР потвърждават предложението на 
Българската федерация на интензивните енергийни консуматори (БФИЕК) за създаване на специален сегмент, насочен за 
големите потребители на енергия. 
Работодателските организации цитират още и доклад на европейския енергиен регулатор ACER, според който в ЕС няма 
друга държава с такава експортна експозиция, каквато има България по отношение на електроенергията. По данни на вече 
бившия директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ) Валентин Николов в последните месеци страната ни изнася по 
2000 мегавата товар на час, а в същото време недостиг на българския пазар няма. 
Затова и България не е предприела действия за ограничаване на износа. Спрямо европейското законодателство страните 
от общността могат да ограничат износа при форсмажорни обстоятелства. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Бизнесът иска компенсации заради скъпия ток и за декември 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до  министър-председателя на 
Република България относно предприемането на спешни действия за компенсиране на небитови крайни клиенти на 
електрическа енергия и за месец декември.  
Действащата понастоящем програма, одобрена с решение на Министерския съвет от 26 октомври, предвижда изплащане 
на компенсации в размер на 110 лв./MWh на стопанските потребители за цените на електроенергията само за месеците 
октомври и ноември. В писмото от асоциацията отбелязват, че този размер на компенсацията е непълен, имайки предвид 
получаващите се в дневните часове цени, които надвишават на моменти 680 лв./MWh. 
"Срокът на действие на тази мярка изтича в края на настоящия месец, а борсовите цени на електроенергията 
продължават да нарастват на прага на зимния сезон. Средноаритметичната цена за октомври 2021 г. е 368.61 
лв./MWh (249.61 лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119.00 лв./MWh), а за периода 1 – 23 ноември 2021 г. е 
403.49 лв./MWh (284.49 лв./MWh над прогнозната пазарна цена)", отбелязват от АОБР и допълват, че имайки предвид 
тези обстоятелства, компенсаторният механизъм следва да продължи да е в сила, докато има екстремно високи цени, като 
същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели предлага:  

• удължаване на срока на действие на програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа 
енергия за декември 2021 г.; 

• размерът на компенсацията да бъде актуализиран на 190 лв./MWh (75% от разликата между октомврийската цена 
и прогнозната пазарна цена). Източник на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в 
бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани 
от излишъка на ФСЕС, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители; 

• компенсациите следва да се изплащат, докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за 
определяне на размера им – 75% от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена; 

От АОБР настояват спешно да бъдат разработени механизми за устойчиво ценообразуване на произведената и предлагана 
електроенергия на българския енергиен пазар, насочени към всички участници (битови и небитови), отчитайки 
справедливо интересите им. Асоциацията предлага експертите в КЕВР и Министерството на енергетиката да обсъдят 
модел на структура и размер на специфични ценови компоненти като „задължения към обществото“, такива, че да 
позволят: адекватна прогнозна цена – за регулиран и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към отделни 
търговски участници; компенсиране на свръхцените за небитовите потребители, т.е. крайна цена, намалена спрямо 
ирационалните цени на търгуваната активна енергия. 
 
Fakti.bg 
 
√ AOБР дo Янeв: Удължeтe cрoкa зa кoмпeнcирaнe нa нeбитoвитe клиeнти нa eлeктричecкa eнeргия 
Cпoрeд acoциaциятa нacтoящият рaзмeр нa кoмпeнcaциятa oт 110 лeвa зa Mwh трябвa дa бъдe aктуaлизирaн нa 190 
лв./MWh 
Acoциaциятa нa oргaнизaциитe нa бългaрcкитe рaбoтoдaтeли (AOБР) прeдлaгa нa прaвитeлcтвoтo дa бъдe взeтo рeшeниe 
зa удължaвaнe нa cрoкa нa дeйcтвиe нa Прoгрaмaтa зa кoмпeнcирaнe нa нeбитoви крaйни клиeнти нa eлeктричecкa eнeргия, 
чийтo cрoк нa дeйcтвиe бeшe зa мeceцитe oктoмври и нoeмври, прeдaдe БНР. 
Cпoрeд acoциaциятa нacтoящият рaзмeр нa кoмпeнcaциятa oт 110 лeвa зa Mwh трябвa дa бъдe aктуaлизирaн нa 190 
лв./MWh (75% oт рaзликaтa мeжду oктoмврийcкaтa цeнa и прoгнoзнaтa пaзaрнa цeнa) c oглeд нa прoдължaвaщoтo 
пoвишaвaнe нa цeнитe нa тoкa. AOБР oтчитa, чe cрeднoaритмeтичнaтa цeнa зa мeceц oктoмври 2021 г. e 368,61 лв./MWh 
(или 249,61 лв./MWh нaд прoгнoзнaтa пaзaрнa цeнa oт 119,00 лв./MWh), a зa пeриoдa 1 – 23 нoeмври 2021 г. e 403,49 
лв./MWh (284,49 лв./MWh нaд прoгнoзнaтa пaзaрнa цeнa). 
Имaйки прeдвид тeзи oбcтoятeлcтвa, cмятaмe, чe кoмпeнcaтoрният мeхaнизъм cлeдвa дa прoдължи дoкaтo имa eкcтрeмнo 
виcoки цeни, кaтo cъщeврeмeннo бъдe кaлибрирaн, тaкa чe дa oтрaзявa aдeквaтнo тeхния рaзмeр, ce пocoчвa в пиcмoтo нa 
AOБР дo бългaрcкия прeмиeр. 
 
 
 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/bfiek-poiska-otdelni-tyrgove-za-prodajba-na-tok-za-industriiata-335684/
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Novini.bg 
 
√ От АОБР с писмо до премиера за промяната на срока на действие и размера на компенсацията за високата цена на 
тока  
От Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) изпратиха отворено писмо до премиера Стефан 
Янев относно промяната на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на електрическата енергия 
за небитовите потребители.  
Публикуваме писмото без редакторска намеса:  
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Действащата понастоящем Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с 
Решение на Министерския съвет № 739/26.10.2021 г., предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на 
стопанските потребители за цените на електроенергията за м. октомври и м. ноември 2021 г. Този размер на 
компенсацията е непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 
680 лв./MWh.  
Срокът на действие на тази мярка изтича в края на настоящия месец, а борсовите цени на електроенергията продължават 
да нарастват на прага на зимния сезон. Средноаритметичната цена за м. октомври 2021 г. е 368,61 лв./MWh (249,61 
лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119,00 лв./MWh), а за периода 1 – 23 ноември 2021 г. е 403,49 лв./MWh (284,49 
лв./MWh над прогнозната пазарна цена). 
Имайки предвид тези обстоятелства, смятаме, че компенсаторният механизъм следва да продължи докато има екстремно 
високи цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер. 
С оглед на това предлагаме да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на Програмата за компенсиране 
на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за декември 2021 г., като размерът на компенсацията бъде 
актуализиран на 190 лв./MWh (75% от разликата между октомврийската цена и прогнозната пазарна цена). Тази мярка 
вече има категорично положително становище от страна на ЕК, относима е до всички потребители на свободен пазар и ги 
адресира по ясен, равнопоставен начин. Източникът на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в 
бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани от 
излишъка на ФСЕС, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. Смятаме, че компенсациите 
следва да се изплащат докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на размера им – 75% 
от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена.  
Водени от разбирането, че следва да се разработят спешно механизми за устойчиво ценообразуване на произведената и 
предлагана електроенергия на българския енергиен пазар, насочени към всички участници (битови и небитови), отчитайки 
справедливо интересите им, предлагаме експертите в КЕВР и МЕ да обсъдят модел на структура и размер на специфични 
ценови компоненти като „задължения към обществото“, такива, че да позволят: адекватна прогнозна цена – за регулиран 
и свободен пазар; да не трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници; компенсиране на свръхцените за 
небитовите потребители, т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия. 
Като важна допълнителна мярка за специфична група от стопански потребители предлагаме и създаване на платформа на 
борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност (напр. допустимост по 
наредбата за зелена отстъпка), да могат да наддават за дългосрочни договори. Подобен механизъм би съответствал на чл. 
3, б. о) от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на 
електроенергия. Допълнителен аргумент за такава платформа е, че почти половината от произведената електроенергия в 
България се изнася (виж доклад на европейския регулатор ACER за екстремните цени от ноември 2021 г.1). Няма друга 
държава с такава експортна експозиция в ЕС.  
Комбинирането на гореописаните три мерки, отчитайки потенциален кумулативен ефект – така че да не се постигне 
свръхкомпенсиране на едни за сметка на други участници на електроенергийния пазар (напр. може да се обоснове 
стойността 150 лв./MWh като резултативна цена след приложимите компенсационни механизми), убедени сме, ще доведе 
до справедливо редуциране на безпрецедентния ценови натиск над крайните потребители – както битови (през 
регулирания пазар), така и небитови (през приложния режим на функциониране на свободния пазар). 
Въпреки отминалите избори и очакванията за съставяне на ново правителство на страната Ви призоваваме да вземете 
решение като действащ Министерски съвет за удължаване на срока на действие и изменение на размера на 
компенсацията по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия поради 
неотложността на ситуацията. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/ Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България 
ДОБРИ МИТРЕВ, /П/ Председател на УС на Българска стопанска камара 
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, /П/ Председател на УС на Българска търговско-промишлена палата 
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, /П/ Председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2021 Г.".  
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Economy.bg 
 
√ АОБР поиска удължаване мярката за компенсиране на бизнеса заради високата цена на тока 
От Асоциацията поискаха корекция на размера на компенсациите, както и механизми за устойчиво ценообразуване 
на произведената и предлагана електроенергия  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати отворено писмо до премиера Стефан Янев, 
министъра на финансите Валери Вълчев, министъра на икономиката Даниела Везиева и министъра на енергетиката 
Андрей Живков. 
В него бизнесът настоява за компенсаторният механизъм за небитови крайни клиенти на електрическа енергия, да бъде 
продължен и след месец ноември, както и размерът на компенсациите да бъде коригиран. 
Ето какво пише в писмото: „Действащата понастоящем Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на 
електрическа енергия (...) предвижда изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на стопанските 
потребители за цените на електроенергията за м. октомври и м. ноември 2021 г. Този размер на компенсацията е 
непълен, имайки предвид получаващите се в дневните часове цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh.  
Срокът на действие на тази мярка изтича в края на настоящия месец, а борсовите цени на електроенергията 
продължават да нарастват на прага на зимния сезон. Средноаритметичната цена за м. октомври 2021 г. е 368,61 
лв./MWh (249,61 лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119,00 лв./MWh), а за периода 1 – 23 ноември 2021 г. е 
403,49 лв./MWh (284,49 лв./MWh над прогнозната пазарна цена). 
Имайки предвид тези обстоятелства, смятаме, че компенсаторният механизъм следва да продължи докато има 
екстремно високи цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер.“ 
Искането на АОБР е помощта да бъде отпусната и за месец декември, като стойността ѝ да се увеличи на 190 лв. или 75% 
от разликата между октомврийската цена и прогнозната пазарна цена. „Смятаме, че компенсациите следва да се изплащат 
докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на размера им – 75% от разликата между 
борсовата цена и прогнозната пазарна цена“, се казва още в писмото. 
Бизнесът също така предлага да се разработят „спешно механизми за устойчиво ценообразуване на произведената и 
предлагана електроенергия на българския енергиен пазар, насочени към всички участници (битови и небитови)“. В 
писмото се предлага още създаване на платформа на борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени 
критерии за енергоинтензивност (напр. допустимост по наредбата за зелена отстъпка), да могат да наддават за 
дългосрочни договори. Подобен механизъм би съответствал на чл. 3, б. о) от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия. Допълнителен аргумент за такава 
платформа е, че „почти половината от произведената електроенергия в България се изнася. Няма друга държава с такава 
експортна експозиция в ЕС“, казват от АОБР. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Бизнесът иска помощ от 190 лева за киловатчас 
Компенсациите да се удължат, предлагат работодателите в писмо до премиера  
Размерът на компенсацията, която държавата дава на предприятията заради скъпия ток, да бъде актуализиран на 190 
лв./MWh (75% от разликата между октомврийската цена и прогнозната пазарна цена). За това настояват от Асоциацията 
на организациите на българските работодатели в писмо до премиера Стефан Янев. 
Действащата понастоящем Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия предвижда 
изплащане на компенсации в размер на 110 лв./MWh на стопанските потребители за цените на електроенергията за м. 
октомври и м. ноември 2021 г. Този размер на компенсацията е непълен, имайки предвид получаващите се в дневните 
часове цени, които надвишават вече на моменти 680 лв./MWh, посочват от КРИБ, АИКБ, БТПП и БСК.   
Срокът на действие на тази мярка изтича в края на настоящия месец, а борсовите цени на електроенергията продължават 
да нарастват на прага на зимния сезон. Средноаритметичната цена за м. октомври 2021 г. е 368,61 лв./MWh (249,61 
лв./MWh над прогнозната пазарна цена от 119,00 лв./MWh), а за периода 1 – 23 ноември 2021 г. е 403,49 лв./MWh (284,49 
лв./MWh над прогнозната пазарна цена). 
Имайки предвид тези обстоятелства, смятаме, че компенсаторният механизъм следва да продължи докато има екстремно 
високи цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер, пише в писмото. 
С оглед на това те предлагат да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на Програмата за компенсиране 
на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за декември 2021 г., като размерът на компенсацията бъде 
актуализиран на 190 лв./MWh (75% от разликата между октомврийската цена и прогнозната пазарна цена). Тази мярка 
вече има категорично положително становище от страна на ЕК, относима е до всички потребители на свободен пазар и ги 
адресира по ясен, равнопоставен начин. 
Източникът на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в бюджета, получени в резултат на 
нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани от излишъка на ФСЕС, както и 
извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. 
Смятаме, че компенсациите следва да се изплащат докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за 
определяне на размера им – 75% от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена, смятат работодателите. 
Те предлагат още експертите в КЕВР и МЕ да обсъдят модел на структура и размер на специфични ценови компоненти като 
„задължения към обществото“, такива, че да позволят: адекватна прогнозна цена – за регулиран и свободен пазар; да не 
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трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници; компенсиране на свръхцените за небитовите потребители, 
т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия. 
Като важна допълнителна мярка за специфична група от стопански потребители предлагаме и създаване на платформа на 
борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност (напр. допустимост по 
наредбата за зелена отстъпка), да могат да наддават за дългосрочни договори. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Ден на национален траур в България 
Ден на национален траур в България в памет на загиналите на магистрала "Струма" 45 души и починалите 9 възрастни в 
дома в село Рояк. 
Знамената и в съседна Република Северна Македония ще бъдат спуснати наполовина в памет на станалите жертва на пътя. 
В западната ни съседка е обявен тридневен национален траур. 
Пред посолството на РСМ у нас още от вчера в знак на съпричастност, идват хора, които поставят венци и цветя, както и 
играчки в памет на загиналите 12 деца, които са сред 45-те жертви. 
Автобусът, който избухна в пламъци вчера беше изтеглен на паркинг в Перник снощи. Предстои да бъдат идентифицирани 
телата, с биологичен материал от близките. 
Разследващите трябва да установят причините за жестоката трагeдия. Основните версии засега са две - човешка грешка и 
техническа неизправност. Експерти коментираха, че има проблеми и несъответствия при изграждането на скоростната 
отсечка. Все още магистралата е отворена само в посока София. В посока Дупница е предвиден обходен маршрут през 
Радомир. 
Състоянието на оцелелите 7 души остава стабилно, те са без опасност за живота. 
 
√ До края на седмицата президентът обявява кога ще свика парламента 
Пред журналисти президентът Румен Радев заяви, че до края на тази седмица ще обяви кога ще свика новото Народно 
събрание. 
Кои са окончателните имена на депутатите в 47-ия парламент? 
"Пред парламентарно представените групи, партии, има две важни задачи. Първата е съставяне на правителство 
на базата на устойчиво парламентарно мнозинство и приемане на държавния бюджет. Тези задачи изискват един 
много добър баланс, изискват време за диалог и сближаване на позициите. С оглед на тези два приоритета, аз ще 
свикам Народното събрание, ще разберете кога до края на тази седмица", допълни Румен Радев. 
 
√ Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел изказаха съболезнования за трагедията на "Струма" 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел 
изказаха съболезнования за трагичната катастрофа в България. 
"Изказвам най-искрени съболезнования на близките на загиналите в трагичния инцидент с автобус в България. 
Пожелавам бързо възстановяване на ранените. В тези тежки времена, Европа е солидарна с всички вас", написа фон 
дер Лайен в Туитър. 
"Мислите ни са с жертвите, семействата и всички хора на първа линия при ужасния инцидент в България. Пожелавам 
на ранените борзо възстановяване. Бъдете силни. Европейският съюз е готов на всякакъв вид подкрепа", написа Шарл 
Мишел в социалната мрежа 
Катастрофата с подпаления автобус отне живота на 45 души, 12 от които - деца Превозното средство изгоря два часа след 
полунощ край пернишкото село Боснек. Туристите са се връщали от екскурзия в Турция към Република Северна 
Македония. Освен катастрофиралия автобус още три рейса на същата туристическа фирма са пътували по маршрута. 
 
√ ЕС прави черен списък на транспортните оператори, които участват в трафик на хора 
Европейската комисия предложи вчера мерки за транспортните оператори, които улесняват контрабандата или участват в 
нея. Предложенията идват в отговор на събития по границата на Европейския съюз с Беларус. 
Според Брюксел някои транспортни оператори съзнателно или несъзнателно допринасят за експлоатацията на хора, което 
има огромни хуманитарни последици и високи разходи за сигурността по външните граници на ЕС и стабилността в 
региона. 
Комисията предлага нова правна рамка, която да позволява на ЕС да приема целеви мерки срещу транспортни оператори 
на всички видове транспорт (сухопътен, въздушен, вътрешен воден и морски), които участват или улесняват контрабандата 
или трафика на хора към Европейския съюз. 
Мерките ще бъдат пропорционални и ще се определят за всеки отделен случай. Видът на мерките може да включва 
ограничаване на операциите на пазара на Съюза, спиране на действието на лицензи или разрешения, преустановяване на 
правата за зареждане с гориво или извършване на поддръжка в рамките на ЕС, както и забрана за транзитно преминаване 
или полет над ЕС, извършване на технически спирания или акостиране в пристанища на ЕС. 

https://bntnews.bg/news/koi-sa-okonchatelnite-imena-na-deputatite-v-47-iya-parlament-1175791news.html
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На 15 ноември Съветът на ЕС по външни работи реши да разшири режима на санкции на ЕС по отношение на Беларус, така 
че да бъдат насочени към лица и образувания, които организират или участват в инструментализирането на хора, 
включително авиокомпании, пътнически агенции и други посредници. 
Беше постигнато политическо споразумение по 5-и пакет от списъци за справяне с положението на границата, трафика на 
хора и продължаващите репресии в Беларус. Това бе предхождано от решението на ЕС, взето на 9 ноември 2021 година, 
да суспендира частично Споразумението между ЕС и Беларус за облекчаване на визовия режим, така че ползите от него 
да не се отнасят до държавните служители на Беларус. 
През последните седмици заместник-председателят на Европейската комисия Маргаритис Схинас пътува до основните 
държави на произход и транзитно преминаване на мигрантите с цел да поиска действия от тяхна страна, за да попречат на 
собствените си граждани да попаднат в капана, поставен от беларуските органи. Според Брюксел редица държави на 
транзитно преминаване са преустановили полетите до Беларус и са засилили проверката на пътниците на летищата. 
След обсъждания между върховния представител Жозеп Борел и министъра на външните работи на Беларус Европейската 
служба за външна дейност и Комисията започнаха технически разговори с агенциите на ООН (ВКБООН и МОМ) и 
съответните беларуски органи на работно равнище за улесняване на репатрирането на мигранти от територията на 
Беларус. 
Много от хората, използвани от беларуския режим в тази криза, са иракчани. ЕС е ангажиран с интензивно сътрудничество 
с Ирак. Директните полети от Багдад до Беларус бяха преустановени през август, след което полетите от Ербил, 
преминаващи транзитно през трети държави до Беларус, също бяха спрени. Ирак организира полети за репатриране на 
иракчани с подкрепата на ЕС и с допълнителна финансова помощ за реинтеграция в Ирак, която предстои. 
ЕС отпусна 700 000 евро под формата на хуманитарна помощ за уязвимите бежанци и мигранти, блокирани в Беларус, 
както на границите, така и вътре в страната. 
От тази сума 200 000 евро ще бъдат незабавно преведени за подкрепа на Международната федерация на дружествата на 
Червения кръст и Червения полумесец (IFRC), като част от общия принос на ЕС към Фонда за спешна помощ при бедствия, 
управляван от IFRC. Това финансиране от ЕС помага на IFRC и неговата национална организация — беларуският Червен 
кръст да предоставят така необходимата хуманитарна помощ, включително храна, комплекти за хигиена, одеяла и 
комплекти за първа помощ. Допълнителни 500 000 евро са мобилизирани за допълнителна хуманитарна помощ, която да 
бъде предоставена от партньорските организации на ЕС на място. 
От началото на кризата ЕС предостави незабавна подкрепа на Латвия, Литва и Полша за управлението на границите под 
формата на спешно финансиране, изпращане на експерти и помощ в натура от европейски държави в рамките на 
Механизма за гражданска защита. 
Еврокомисията отпусна на Литва 36,7 милиона евро от средствата на ЕС в подкрепа на прилагането на процедурите за 
предоставяне на убежище и за условията на приемане, включително за уязвимите лица. Комисията координира помощта 
от 19 държави членки и Норвегия, състояща се от палатки, легла, отоплителни системи, електрически генератори, постелки, 
хранителни дажби и друга помощ в натура. 
Комисията води диалог с Латвия, Литва и Полша относно финансовите и оперативните нужди и предоставя още 200 
милиона евро за управление на границите. Допълнителна подкрепа от агенциите би могла да включва бърза гранична 
намеса и/или намеса в областта на връщането от страна на Фронтекс и съдействие от Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището при управлението на миграцията, както и подходящ прием. 
Еврокомисията също така ще предостави до 3,5 милиона евро в подкрепа на доброволното връщане от Беларус в 
държавите на произход. Европейският център за борба с контрабандата на мигранти към Европол подпомага 
наказателните разследвания и улеснява обмена на информация. 
Цялостното изпълнение на Плана за действие на Европейския съюз срещу контрабандата на мигранти (2021—2025 година) 
ще осигури по-ефективен отговор на инструментализирането на хора за политически цели и на необходимостта от 
управление на външните граници на ЕС в такива ситуации. 
 
БНР 
 
√ ЦИК обяви за избрани за президент и вицепрезидент Румен Радев и Илияна Йотова 
ЦИК обяви за избрани за президент и вицепрезидент на републиката Румен Радев и Илияна Йотова. Комисията прие 
окончателните резултати от балотажа на президентският вот от 21 ноември. Председателят на ЦИК Камелия Нейкова обяви 
окончателните данни: 
„Както следва Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, издигнати от Инициативен комитет, получили 1 539 650 
действителни гласове, Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева, издигнати от Инициативен 
комитет, получили 733 791 действителни гласове. С „не подкрепям никого“ са гласували 34 169 избиратели. Обявяваме за 
избран за президент на Република България Румен Георгиев Радев и съгласно т. 4 обявява за избрана за вицепрезидент на 
Република България Илияна Малинова Йотова, като решението да се обнародва в Държавен вестник“. 
Гласувалите на балотажа на 21 ноември са 2 310 903 избиратели, което представлява 34,84% избирателна активност. 
С решението на ЦИК се обявяват и резултатите на кандидатите, които се състезаваха във първия тур на президентската 
надпревара от 14 ноември.  
 
√ Правителството ще одобри допълнителни разходи по бюджета 
Допълнителни разходи по бюджетите на министерствата на образованието, на туризма и на Централната избирателна 
комисия ще одобри служебното правителство на редовното си заседание днес. Ще бъде променен бюджетът на 
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Министерството на културата,във връзка с увеличаване капитала на дружеството „Национален дворец на културата - 
Конгресен център“.  
За одобрение от министрите са внесени допълнения към Закона за младежта и в устройствения правилник на 
Селскостопанската академия.   
 
√ Държавата пое нов дълг за 500 млн. лева под формата 7,5-годишни книжа 
Българската държава пое още половин милиард лева нов дълг от вътрешния пазар. С него общата задлъжнялост от 
началото на годината става 3,8 млрд. при 4,5 млрд. лева лимит за годината. 
На 22 ноември 2021 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа 
(ДЦК), деноминирана в лева, с падеж на 24.05.2029 година и годишен лихвен процент от 0,25 на сто. 
На проведения в понеделник аукцион бяха пласирани успешно 7,5-годишни ДЦК за 500 млн. лева съвкупна номинална 
стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,49%.  
По-рано този месец (8 ноември) бяха пласирани 5-годишни книжа за 500 млн. лева при постигната среднопретеглена 
годишна доходност в размер на 0,27%, а към края на октомври (25 октомври) бяха емитирани 10,5-годишни книжа при 
среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,53%. 
Вижда се, че постигната на аукциона в понеделник среднопретеглена доходност от 0,49% е в горния край, ако бъде 
сравнявана с доходността на 5 и на 10,5-годишните книжа преди това (съответно 0,27% и 0,53%). 
На аукциона подадените поръчки достигнаха размер от 808,75 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 
1,62. 
Отчетеният лихвен спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 97 базисни точки (лихвата 
по българските книжа е с 0,97% по-висока от тази по аналогичните немски книжа). 
Според финансовото министерство аукционът е преминал при висок интерес, като най-голямо количество ДЦК придобиха 
банките – 64,6% от цялата сума, следвани от пенсионни фондове – 23,7%, застрахователните дружества – 7,3%, 
гаранционни и договорни фондове - 4,3% и инвестиционни посредници – 0,1%. 
 
√ Продължават преговорите за съставяне на правителство 
Продължават преговорите за съставяне на правителство, иниициирани от "Продължаваме промяната". 
Днес експертите на ПП и поканените от тях представители ИТН, БСП и Демократична България ще обсъждат бъдещите си 
управленски приоритети в секторите "Здравеопазване", "Земеделие", "Образование" и "Електронно правителство". 
Преди първите срещи вчера съпредседателят на ПП Кирил Петков обясни. "Идеята тук е всички наши бъдещи коалиционни 
партньори да могат да си кажат всички политики и тези, с които  всички сме съгласни, веднага да залегнат в коалиционното 
споразумение, а тези, в които имаме разлика, да влезем на малко по-дълбок експертен дебат в тях." 
Другият съпредседател Асен Василев беше категоричен, че целта е да се състави редовен кабинет с пълен управленски 
мандат. "Ние тук поемаме ангажимент, нека да сме наясно, за следващите четири години програмата на правителството". 
Вчера бяха обсъждани темите "Енергетика", "Икономика", "Транспорт" и "Правосъдие". Експертните срещи ще продължат 
до събота включително, след това установените разминавания ще бъдат изчистени на лидерска среща, за да бъде 
постигната целта - подписване на коалиционно споразумение. 
 
√ Нов растеж на депозитите и кредитите на домакинствата и през октомври 
Депозитите в банковата система остават над 100 милиарда лева 
И през месец октомври се запазва тенденцията на нарастване на банковите депозити и кредити на домакинствата, като 
растежът им е с над 10% спрямо година по-рано, показват данни на Българската народна банка (БНБ). 
В края на октомври 2021 година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 
100,664 млрд. лева (78,4% от БВП), като годишното им увеличение е с 11,3% след растеж с 11,8% месец по-рано (през 
септември 2021 г.). 
Депозитите на нефинансовите предприятия през октомври са в размер на 31,693 млрд. лева (24,7% от БВП), нараствайки 
на годишна база с 12,2% след тяхно повишение с 10,8% през предходния месец. В същото време депозитите на 
финансовите предприятия нарастват с 18,5% на годишна база след повишение с 36,3% през деветия месец на 2021 година, 
достигайки 3,966 млрд. лева (3,1% от БВП). 
В края на октомври депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в 
размер на 65,006 млрд. лева (50,6% от БВП), като се повишават на годишна база с 10,4% след растеж с 10,9% месец по-
рано. 
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Кредитите за неправителствения сектор през десетия месец на тази година са в размер на 70,014 млрд. лева (54,5% от БВП) 
спрямо кредити за 69,188 млрд. лева през септември 2021 г., като нарастват на годишна база със 7,9% (спрямо октомври 
2020 г.). 
Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през октомври с 4,4% на годишна база след 
повишение с 4,1% месец по-рано, като достигат 36,763 млрд. лева (28,6% от БВП). 
Кредитите за домакинства и НТООД през октомври пък са в размер на 28,386 млрд. лева (22,1% от БВП), като спрямо същия 
месец на 2020 г. те се увеличават с 12,1% след повишение с 11,8% през септември 2021 г. През октомври тази година 
жилищните кредити са за 13,708 млрд. лева и нарастват на годишна база с 16,5% (при годишно увеличение с 16,2% през 
септември), докато потребителските кредити възлизат през десетия месец на годината на 13,089 млрд. лева и са с 10,1% 
над нивата от октомври 2020 г. след тяхно повишение с 9,9% през септември. 
В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 4,865 млрд. лева (3,8% от 
БВП), нараствайки на годишна база с 12,1%след тяхно повишение с 11,3% през септември. 2021 г. 
 

 
 
√ Държавата ще обезщети с 3 млн. лв. пострадалите от градушка  
Държавата ще обезщети с 3 милиона лева земеделците от Пловдивско, които пострадаха от градушката през август. 
Фермерите разполагат само с една седмица, за да подадат заявленията си за подпомагане, информира репортерът ни 
Веселина Миланова: 
За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани с издадени констативни протоколи за 100% пропаднали 
площи. Т.е. напълно унищожена реколта вследствие на падналата на 28 август градушка в област Пловдив. 
Заявленията се подават до 30 ноември, а парите ще бъдат изплатени до 20 декември, обещават от Фонд "Земеделие". 
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Градинарите ще бъдат компенсирани с 80% от производствените разходи за отглеждане на засегнатите култури. А ако не 
са застраховани, сумата се намалява на 50 на сто. 
Най-големи суми се полагат на стопаните, отглеждащи оранжерийни краставици - над 76 000 лв на хектар, както и за пипер 
и домати, съответно по 14 722 лв. и по 9 785 лв. на хектар. Конкретните ставки за компенсациите за всички пострадали 
култури, както и указанията за получаване на помощта са качени на сайта на Фонд "Земеделие". 
 
√ Създават се мобилни центрове към Националната служба за съвети в земеделието  
С европейски пари ще се създадат мобилни центрове към Националната служба за съвети в земеделието, които ще 
обхванат територията на 96 общини в страната, съобщават от земеделското министерство. За целта  Службата ще получи 
безвъзмездна финансова помощ от 11 млн. лв. 
Парите са по програмата за развитие на селските райони и целта е да се улесни достъпът на малките земеделски стопанства 
до специализирани консултантски услуги. 
Освен това в проекта трябва да се повишат квалификацията на фермерите, както и умението им да управляват риска в 
стопанствата си. 
28-те нови мобилни офиса ще допълват дейността на действащите към момента областни центрове на службата за съвети 
в земеделието като се предвижда от тях да се възползват близо 15 хиляди земеделци. 
Идеята е експертите да посещават на място стопаните, да им разясняват условията за кандидатстване по процедури, 
финансирани с европейски пари, и да им предоставят и други съвети, пряко свързани с дейността на фермите им. 
 
√ Български ученици с медали от Международна олимпиада по астрономия и астрофизика  
Интервю с Никола Каравасилев - ръководител на учениците 
Златно представяне за най-добрите български ученици по астрофизика, които спечелиха 5 медала от най-престижната 
надпревара този сезон. Българските гимназисти спечелиха 1 златен, 3 сребърни и 1 бронзов медал от 14-то издание 
на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика. Надпреварата тази година бе дистанционна с виртуален 
домакин Колумбия. 
Успехът им идва в конкуренция с 298 състезатели от 48 държави. 
Златният медал завоюва Явор Йорданов (НПМГ). Сребърните отличия са за Александър Проданов (ПМГ Казанлък), Иван 
Попов (ПМГ Гоце Делчев) и Маргулан Исмолдаев (МГ Варна), а бронзът е за Васил Николов (ПЧМГ, от есента студент в СУ). 
Техни ръководители са Никола Каравасилев (Izzi Science for Kids, ПЧМГ) и Захари Дончев (Институт по астрономия към БАН). 
Международна олимпиада по астрономия и астрофизика се провежда за първи път през 2007 г. България се включва през 
2011-а, когато олимпиадата е в Полша. Като структура тя е подобна на Международната олимпиада по астрономия, но е 
много по-тежка като ниво и трудоемкост. Олимпиадата има три индивидуални етапа – теоретичен, анализ на данни и 
наблюдателен, и един отборен тур. 
 
√ Рекордни средни цени на тока за днес в Европа и България от около 272 евро за мегаватчас 
 

 
 
Средната цена на тока за сряда на европейските енергийни борси скочи рязко до нов рекорден пик от 271 евро за 
мегаватчас, като и в България цената на електроенергията се повиши до исторически връх от около 272 евро за MWh. 

https://bnr.bg/post/101561238/balgarski-uchenici-s-medali-ot-mejdunarodna-olimpiada-po-astronomia-i-astrofizika
https://static.bnr.bg/gallery/cr/d0f59549c0ffa71774899d1814be17d2.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/d0f59549c0ffa71774899d1814be17d2.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/d0f59549c0ffa71774899d1814be17d2.jpg
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Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
Рязкото покачване на европейските цени на тока се дължи на увеличеното търсене заради по-студеното време, докато 
предлагането на енергия от възобновяеми източници е относително скромно. Поскъпването се дължи и на растящите цени 
на природния газ. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в сряда (24 ноември) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в Сърбия 
(цели 310,63 евро за MWh), следвана от Швейцария (308,99 евро), Франция (295,82 евро) и Италия (289,27 евро). 
Най-ниски за днес са отново цените на тока в Полша (163,10 евро за MWh), следвана от Испания и Португалия (цени от 
225,70 евро), Нидерландия (254,01 евро) и България (272,30 евро за мегаватчас). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 24 ноември) се повишава сравнително слабо с 1,6% до 272,30 евро, 
или 532,56 лева за мегаватчас, показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Това представлява 
нова рекордна цена на тока в нашата страна, като тя остават над 500 лева за трети пореден ден. 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока пък  достигна във вторник 
(23 ноември) рекордните 590,31 лева за MWh, като най-големият обем изтъргуван ток дойде дори при цена от 658 лева. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 96,39 евро (188,52 лева) за мегаватчас, а от 
началото на ноември тя вече е 209,05 евро (408,87 лева), показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

 
 
√ Ръст на европейските енергийни цени и на газа заради по-студеното време 
Европейските спот цените на електроенергията скочиха рязко във вторник, стимулирани от по-ниските температури, 
увеличаващи търсенето, докато предлагането на енергия от възобновяеми източници е относително скромно, тъй като 
фронтът на високо налягане означава ниска вятърна енергия. 
Енергийните цени в Германия за сряда се повишиха с над 13% към 274 евро за мегаватчас. 
Еквивалентният френски договор пък нарасна с близо 10% към 296 евро за MWh, като за кратко беше достигната цена от 
327 евро, най-високата от октомври 2008 г. 
Предвижда се френското потребление на електроенергия да добави 600 MW дневно до 6,4 GW (гигавата) в сряда, докато 
търсенето в Германия се очаква да нарасне с 800 MW до 64 GW, показват данни на компанията Refinitiv Eikon. 
В същото време се очаква германската вятърна енергия да спадне в сряда до 8,1 гигавата GW на ден спрямо 14,1 GW във 
вторник. Френското вятърно захранване вероятно ще загуби 4,5 GW, за да достигне 3,7 GW в сряда. 
Добиването на слънчева енергия и в двете водещи европейски икономики също ще бъде ниска, като ще бъде малко под 
2 GW в Германия и под 1 GW във Франция. 
Френската ядрена енергийна мощност пък остава 72,4% от общия енергиен капацитет на страната. 
Цената на енергийните доставки в Германия за следващата година се увеличи с 1,1% до 129,5 евро за MWh, а 
еквивалентните френски договори с доставка 2022 г. са само с 60 евроцента под предишното затваряне, достигайки ниво 
от 146,1 евро. 
Междувременно германската енергийна група E.ON планира да инвестира до 2026г. около 27 милиарда евро в основния 
си бизнес, включително мрежи и електроенергия на дребно, посочи компанията, присъединявайки се по този начин към 
своите конкуренти по отношение на в стартирането на амбициозни програми за финансиране. 
Цените на природния газ също нарастват по време на търговията във вторник, като цените на газа в Европа скочиха с около 
6%, тъй като по-студеното време увеличи търсенето и пазарът остана нервен от зимните доставки от Русия. Фючърсите на 
американския природен газ пък се повишиха с около 4%, заличавайки голяма част от ценовия спад с 5% в понеделник, тъй 
като растящите глобални цени поддържат търсенето на износен втечнен природен газ (LGN) от САЩ близо до рекордно 
високи нива. 
Анализатори посочват, че европейските запаси в газовите хранилища са с около 17% под нормалното за това време на 
годината, в сравнение с едва 2% под нормалното в Съединените щати. 
Изтичащите този месец газови фючърсите в САЩ поскъпнаха в началото на американската търгови с 4,2%, до 4,992 долара 
за милион британски термични единици (mmBtu), след като само ден по-рано те поевтиняха до най-ниско ниво от 7 
септември насам. 
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На спот пазара цените на газа за вторник в Ню Йорк и Нова Англия скочиха до най-високите си стойности след февруарското 
замръзване, тъй като температурите в североизточната част на САЩ спаднаха и накараха домовете и бизнеса да увеличат 
потреблението за отопление. Ройтерс напомня, че мразовитият феруари намали производството на газ в САЩ и остави 
милиони потребители без ток и топлина за дни в Тексас и други централни американски щати. 
С цени на газа около 29 долара за mmBtu в Европа и 34 долара в Азия спрямо цени около 5 долара в Съединените щати, 
търговци прогнозират, че купувачите по целия свят ще продължат да купуват целия втечнен природен газ, който САЩ могат 
да произвеждат. 
 
√ Гласуват бюджета на ЕС за 2022 г. днес 
Надявам се най-късно през януари да имаме финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, посочи 
депутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков  
Европейската комисия приветства споразумението относно годишния бюджет на ЕС за 2022 година. Неформалното 
политическо споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз по предложение на 
Европейската комисия, е за поети задължения в размер на 169.5 милиарда евро и за плащания в размер на 170.6 милиарда 
евро. 
Андрей Новаков от групата на ЕНП/ГЕРБ, който е член на комисиите по бюджети и бюджетен контрол, обобщи преговорния 
процес: 
„Едни от най-тежките дебати, които успяхме да проведем, бяха във връзка с част от агенциите-Фронтекс, Европол, всички 
агенции, които се занимават с опазването на сигурността, здравето и живота на хората, включително Европейската агенция 
по лекарствата. Оттам насетне беше ясно, че традиционните политики трябва да продължат да бъдат финансирани и в 
същото време парите, които трябва да заделим за COVID-19 да не са за сметка на такива, които хората очакват, например, 
земеделие, Еразъм, за наука и образование или за иновации по програма „Хоризонт““ 
Бюджетът ще доведе до допълнителни инвестиции в по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа. 
Относно борбата с пандемията и последиците от нея, Новаков посочи: 
„За съжаление, България е от малкото страни, които към момента нямат одобрен План за възстановяване и устойчивост. 
Много от другите държави вече започнаха да получават авансови плащания. Мисля около 50 млрд. са разплатени към 
държавите. Това са пари, които вече се включват в техните икономики. Въпреки това забавяне надявам се най-късно през 
януари да имаме обратна връзка от ЕК и това финансиране да бъде налично. Това е основният инструмент, който ще се 
бори с последствията, които COVID-19 създаде-Планът за възстановяване и устойчивост.“ 
Българският евродепутат изрази очакване постигнатото относно годишния бюджет на ЕС да бъде потвърдено в зала. 
Гласуването е насрочено за 24 ноември. 
 
√ ЕЦБ представи електронна система за контрол на плащанията 
Управителният съвет на Европейската централна банка обяви във вторник, че е приел нова рамка за надзор на 
електронните плащания, "за да гарантира съществуващата и бъдещата фискална екосистема по-безопасна и по-
ефективна". 
Новият метод за електронни платежни инструменти, схеми и договорености (PISA) ще се използва за "надзор на компании, 
които позволяват или поддържат използването на разплащателни карти, кредитни преводи, директни дебити, преводи на 
електронни пари и цифрови платежни токени, включително електронни портфейли", но също така "ще покрива услуги, 
свързани с крипто активи, като приемането на крипто активи от търговци в рамките на схема за плащане с карти и опцията 
за изпращане, получаване или плащане с крипто активи чрез електронен портфейл". 
"Рамката PISA ще включва цифрови разплащателни токени като "стабилни криптовалути" (stable coins), наред с 
традиционните платежни инструменти и схеми, в които сме натрупали опит през годините. Международно 
координираните действия също ще трябва да бъдат засилени, за да се справят с предизвикателствата, породени от 
глобалните решения за цифрови плащания и чрез "стабилни криптовалути", обясни членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ 
Фабио Панета. 
 
√ Френските рибари готвят протести, включително блокади на пристанища 
Френските рибари се готвят да предприемат действия в близките дни, включително блокиране на пътни и морски товарни 
превози към Великобритания през Кале и други пристанища в Ламанша, след като продължаващия вече месеци спор за 
риболовните лицензи в британски води се задълбочава. 
Френски медии съобщиха във вторник, че при очевидния застой в преговорите за риболовните права след Брекзит 
разгневените рибари в Северна Франция ще вземат решение в четвъртък какви стъпки да предприемат. 
Франция казва, че британските власти неоправдано отказват лицензи на около 150 френски риболовни съдове, докато 
Великобритания настоява, че трябва да изисква официални документи като доказателство, че френските лодки и в 
миналото са ловили риба в британски крайбрежни води. Председателят на организацията, която представлява интересите 
на рибарите в Северна Франция - Оливие Лепретр, заяви, че с мерките се цели да се засегне френската икономика. 
„Британците искат и имат достъп до европейските пазари, а ние вече 11 месеца чакаме за лицензи за риболов“, посочи 
Лепретр. 
По-рано френският министър за морска политика Аник Жирардин и премиерът Емнюел Макрон обещаха, че няма да 
изоставят рибарите в спора. В понеделник министърът по европейски въпроси Клеман Бон е бил в Брюксел за среща по 
въпроса. 
 

https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/ecb.PISApublicconsultation202111_1.en.pdf
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√ Изненадващо ускоряване на бизнес активността в еврозоната през ноември 
Икономическата активност в еврозоната се ускорява изненадващо през ноември благодарение на рязко подобрение на 
дейността в сферата на услугите, тъй като потребителите изглежда игнорират новата Covid вълна, заляла Европа, както и 
растящите цени, показват предварителни данни от последното проучване на агенция IHS Markit. 
Общият индекс на мениджърите по покупките (PMI) нарасна през ноември до 55,8 пункта от 6-месечното октомврийско 
дъно от 54,2 пункта и очаквания за понижение към 53,2 пункта. 
"По-силната експанзия на бизнес активността през ноември се противопостави на очакванията на икономистите за 
забавяне, но е малко вероятно да предотврати еврозоната да претърпи по-бавен икономически растеж през четвъртото 
тримесечие, особено след като нарастващите случаи на Covid-19 изглежда ще предизвикат нови смущения в икономиката 
през декември",  посочи главният бизнес икономист в IHS Markit Крис Уилямсън. 
Промишленият PMI индекс се повиши слабо до 58,6 от 58,3 пункта месец по-рано, а аналогичният индекс в сферата на 
услугите се ускори рязко до 56,6 пункта през ноември от 54,6 пункта през октомври, надвишавайки съществено осредните 
очаквания за понижение към 53,5 пункта. 
 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 

 
 
Бъдещият оптимизъм обаче отслабва, тъй като подновените локдауни в редица европейски държави вероятно ще имат 
по-голямо негативно въздействие върху услугите през следващите дни и седмици. Индексът на бизнес очакванията спадна 
през ноември до 66,6 от 69,0 пункта, достигайки най-ниско ниво от февруари насам. 
Проблемите с веригите на доставки, причинени от пандемията, наред с недостига на шофьори на камиони, пък водят до 
нарастване на общия ценови PMI индекс до 75,9 от 73,2 пункта, достигайки най-високо ниво от началото на това проучване 
от средата на 1998 година насам. 
И двете водещи икономики от еврозоната - германската и френската, отчитат подем на бизнес активността през ноември. 
Общият PMI на Германия се повиши до 52,8 от 52,0 пункта, като промишленият PMI индекс се понижи слабо до 57,6 от 57,8 
пункта, докато индексът в сферата на услугите нарасна до 53,4 от 52,4 пункта. 
Общият френски PMI индекс пък скочи през ноември до 563 пункта от 54,7 през октомври, като промишленият индекс се 
подобри до 54,6 от 53,6 пункта, а PMI индекс на услугите нарасна рязко до 58,2 пункта от 56,6 пункта месец по-рано. 
 
√ Забавяне на бизнес активността в САЩ през ноември 
Експанзията на икономическата активност в частния сектор в Съединените щати се забави през ноември, показват 
предварителни данни на агенция IHS Markit. 
Общият PMI индекс на бизнес активността се понижи през ноември до двумесечно дъно от 56,5 пункта спрямо 57,6 пункта 
през октомври и прогноза за по-слабо отстъпление до 57,4 пункта. 
Основна причина за това понижение е отслабването на индекса PMI в сферата на услугите до 57,0 пункта от 58,7 пункта, 
докато промишленият PMI индекс се повиши до 59,1 от 58,4 пункта. 
Агенцията IHS Markit обаче отбелязва, че икономиката на САЩ остава над средната отпреди коронавирусната пандемия, 
въпреки че се забавя поради ограниченията в предлагането. 
"Въпреки че закъсненията на доставките от страна на доставчиците са намалели през ноември до най-ниското ниво от шест 
месеца насам, удължаването на сроковете за доставка остава много по-голямо от всичко, което беше наблюдавано преди 
пандемията, ограничавайки производството спрямо търсенето и причинявайки отново рязко покачване на цените", 
коментира Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit. 
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"През ноември инфлацията на входа на предприятия нарасна рязко до ново най-високо ниво в проучването на IHS Markti, 
което увеличава натиска върху фирмите да прехвърлят неотдавнашния скок в своите разходи върху клиентите си, за да 
защитят маржовете на печалба. Въпреки че участниците в проучването показват известна съпротива срещу по-високите 
цени, което допринася за намаляване на растежа на търсенето до най-бавния темп от близо година, средните цени на 
стоки и услуги продължиха да се покачват с безпрецедентни темпове“, допълни още той. 
 

Графики на общия PMI индекс на бизнес активност и на БВП на САЩ 

 
 
Мениджър 
 
√ ПП иска Фонд на фондовете да мине под шапката на икономическото министерство  
БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" възприеха предложението на "Продължаваме 
промяната" министерството на икономиката да стане и на иновациите с идеята да има контрол над тях. Фондът на 
фондовете също ще мине под шапката на икономическото ведомство. След консултациите днес стана ясно, че партиите 
имат голямо припокриване по темата "Икономика", а съпредседателят на ПП Кирил Петков изрази задоволството си, че 
партиите са обединени около общи идеи в икономическата сфера. 
Преговарящите се договориха ББР да не се приватизира. Всички се съгласиха, че трябва да се работи и за повишена 
ефективност на индустриалните зони, като за пример бе даден "София Тех Парк". Друга точка, която обедини експертите 
от четирите партии, е нулев толеранс към корупцията. И още, в управленската програма ще залегне и решението 
държавата да не дава клас "А" на инвеститори, чието производство не носи висока добавена стойност, предава Агенция 
"Фокус".  
"Имаме обща цел и тя е да направим най-добрия отбор от експерти за България. Ние го наричаме „А“ отборът на България. 
Той ще е надпартиен и с общата ни цел да съставим правителство, което слага България над всичко", посочи Кирил Петков 
в началото на срещата. От спечелилата изборите партия на масата седнаха също Даниел Лорер, Калина Константинова и 
Ирена Младенова. 
"Има такъв народ" беше представена от експертите си Пламен Данаилов, Деляна Иванова, Любомир Каримански и Мика 
Зайкова. От партията предложиха държавата да взема мерки при повишаване на инфлацията. Експертите на партията 
предложиха законови промени, които да решат въпроса с междуфирманата задлъжнялост. От ИТН обясниха, че те ще 
ускорят процедурите по несъстоятелност и създаване на регистър на нередовните платци. Партията предложи още 
дигитализация на административните услуги и обслужване на "едно гише".  
Сред другите идеи е освобождаване за 3 години от данък печалба на нови компании, като им се осигури и достъпно 
финансиране. От ИТН поискаха и голяма образователна реформа. Делегираните бюджети да останат в миналото и да се 
плаща на училищата, според това дали се наблюдава истинско развитие. От ИТН смятат още, че трябва да се преразгледат 
квотите за университетските специалности и да се акцентира на такива, които ще образоват кадри, допринасящи за 
развитието на българската икономика.  
Представителите на "Демократична България", които седнаха на масата на преговорите бяха Петър Василев, Кристиян 
Кирило, Иван Матов и Георги Ганев. От ДБ се обявиха "за" икономика на високата добавена стойност, а Георги Ганев поиска 
да се преразгледат всички държавни предприятия.  
"Ако е бизнес, да стане акционерно дружество. Ако е държавна политика, да стане държавна агенция и да престане да е 
предприятие. Болниците – да се прецени дали ще са предприятия, търговски дружества, или друг. Трябва да се знае какви 
са финансовите резултати на важни за България дружества като БДЖ, например. В момента е доста сложно да се открие 
подобна информация", обясни Ганев. и добави, че за ДБ е важно и да се създаде среда за системно развитие на 
иновациите.  
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"Демократична България" предлага възможно най-скоро да се вдигнат всякакви ограничения върху бизнеса, свързани с 
пандемията като междувременно се запазят мерките като схемата 60/40. За да се случи това, според Ганев, трябва да се 
удвои темпът на ваксинация.  
Представителите на БСП в икономическия ресор бяха Димитър Данчев, Румен Гечев и Петър Канев. БСП се обявиха за 
ускорен икономически растеж, за да може българите да взимат европейски заплати. Друго предложение на социалистите 
е помощ за малките и микро предприятията. 
От "Продължаваме промяната" искат Министерството на икономиката да стане и на иновациите, за да може да 
контролира и този сегмент. Сред предложенията им е и създаване на Борд за иновации, съвместно с културното и 
образователното министерство. И още - стимули за университетите, за да работят заедно с бизнеса ,като крайната цел 
отново е ускоряване на иновациите. Сред важните акценти за формацията е и утвърждаването на България като финансов 
хъб чрез откриване на финансови центрове на международни компании, за да може страната да се възползва максимално 
от ниските данъци.  
 
√ Четири общи теми в ресор "Правосъдие" намериха преговарящите за кабинета 
"Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" обсъдиха визиите си за реформа в 
областта на правосъдието. Като общи теми се очертаха реформа на прокуратурата и преосмислянето на фигурата на 
главния прокурор, трансформирането на Висшия съдебен съвет, премахването на специализирания съд и прокуратура и 
преструктуриране на Антикорупционната комисия. Преговарящите представиха алтернативни варианти по четирите общи 
теми - чрез конституционни или само чрез законодателни промени, предава БНР. 
Според "Има такъв народ" съдебната реформа е належаща и неизбежна. От партията поискаха да се осигури защита на 
правата на гражданите и бизнеса, както и истински независима съдебна власт. ИТН се обяви за реформиране на съдебната 
власт чрез структурни реформи и законодателни промени. Идеята на ИТН за ВСС е да бъде намалена парламентарната 
квота. Те подчертаха, че не може да продължава целенасоченото разпределение на делата по съдилищата. Наблегнаха 
още върху необходимостта от реформа във връзка с фигурата на главния прокурор, както и реформа в Антикорупционната 
комисия. От политическата формация поискаха и реформа в КЗК, КФН, КЕВР и Комисията за регулиране на съобщенията. От 
ИТН  подкрепят закриването на Спецсъда и Спецпрокуратурата, а законопроект за частния фалит е сред приоритетите им, 
пише Агенция "Фокус". 
От "Демократична България" поискаха намаляване на мандата на главният прокурор от 7 на 5 години, незабавно 
отстраняване на Иван Гешев от поста  и да бъдат закрити Специализираните съд и прокуратура. Политическото кадруване 
във ВСС трябва да спре, смятат от "Демократична България". Един от приоритетите на ДБ в съдебната реформа е Висшият 
съдебен съвет да се състои от съдии, избрани от съдии.  
Според Атанас Славов ВСС трябва да се раздели на Прокурорски съвет и Съвет на съдиите. Той посочи още, че 
председателите на ВКС и ВАС трябва да се избират публично и прозрачно.  
За реформа в Антикорупционната комисия призоваха още от ДБ, за да "противодейства на корупцията ефективно, а да не 
се използва като бухалка". Сред другите предложения на формацията са независим съд и гарантиран достъп до 
правосъдие чрез намаляване на съдебните такси, както и гаранции за независима и професионална Адвокатура.  
 
√ Трудовите мигранти в Германия не са достатъчни, алармират експерти 
Работната сила в Германия е изправена пред трудни времена заради недостатъчна нетна миграция, сочи проучване, 
цитирано от ДПА. Страната се нуждае от 400 000 мигранти годишно, за да поддържа постоянна работна сила, посочва 
нюрнбергският Институт за изследване на заетостта (IAB). 
Федералната статистическа служба е изчислила нетната миграция към Германия през 2020 г. на 208 586 души, информира 
БТА. 
Поради променящата се демография броят на хората в германската работна сила ще става все по-малък и по-малък, 
предупреждава IAB. 
Дори жените значително да увеличат броя на работните си часове, а възрастните хора да се пенсионират по-късно, се 
очаква работната сила да намалее от сегашните 47 милиона души до 44 милиона, ако само 100 000 работници мигрират 
към страната всяка година. 
Демографските ефекти ще намалят потенциалната работна сила със 7,2 милиона души до 2035 г. По-късно пенсиониране 
и повече работни часове за жените биха могли да смекчат тенденцията, но няма да я компенсират, тъй като тези фактори 
се очаква да доведат само до около 3,4 милиона допълнителни работещи. 
"Ако миграционните потоци останат такива, каквито са били за по-дълъг период от време преди пандемията, потенциалът 
на работната сила ще намалее с 6 процента до 2035 г., но до 2060 г. спадът ще бъде почти 20 процента", отбелязва 
изследователят Йохан Фукс от IAB. 
В традиционните страни на произход от ЕС демографските промени също оказват влияние. 
Заплащането, особено в групите с по-ниски заплати, не е много по-лошо там, отколкото в Германия, допълва Фукс. 
Освен това, тъй като все повече хора мигрират към Германия, чуждестранното население, живеещо в страната, се 
увеличава, както и броят на хората, които напускат. 
 
√ Меркел иска затягане на мерките срещу COVID-19, смята ситуацията за „изключително драматична“ 
Изпълняващата длъжността канцлер на Германия Ангела Меркел заяви пред лидерите на нейната консервативна партия, 
че мерките, които се предприемат срещу  разпространението на коронавируса в най-голямата икономика в Европа, са 
недостатъчни и че трябва да се пристъпи към по-строги действия, предаде Ройтерс. 
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„Намираме се в изключително драматична ситуация. Това (б.р. мерките), което действа в момента, не е достатъчно", каза 
тя пред лидерите на Християндемократически съюз (ХДС). 
Броят на заразените с коронавирус в страната нарасна значително през последните дни, особено сред по-възрастните 
граждани, които са се ваксинирали с две дози в началото на годината, и сред децата, които са твърде малки за имунизация. 
Около 79% от възрастните германци са получили две дози от ваксина срещу COVID-19. Страната вече ограничи достъпа до 
много аспекти на публичния живот за неваксинираните. 
Според Меркел обаче тези мерки не са достатъчни за прекъсване на бързото разпространение в краткосрочен план. Тя 
призова 16-те федерални провинции на страната да предприемат по-строги мерки до сряда. 
Съседна Австрия въведе национален локдаун в понеделник, като миналата седмица германският министър на 
здравеопазването Йенс Шпан заяви, че неговата страна може да последва примера на Виена. 
Германия отчете 30 643 новозаразени с COVID-19 в понеделник, както и 62 случая, завършили с фатален край. 
 
√ Локдаунът ще струва на Австрия 1,2 млрд. евро на седмица  
Последните мерки, предприети от Австрия срещу пандемията от коронавирус, може да струват на страната 1,2 млрд. евро 
на седмица и да принудят 400 хил. души да разчитат на държавни програми за помощ, предаде Блумбърг. 
Австрия въведе пълен национален локдаун в понеделник на фона на нарастващия брой заразени – стъпка, която се 
наблюдава внимателно от други европейски правителства, борещи се с натоварените от новата вълна на коронавирусната 
инфекция здравни системи и огнища на болестта. Ресторантите, музеите и магазините, които продават стоки от неосновна 
необходимост, бяха принудени да затворят врати. Очаква се мерките да продължат 20 дни, което означава, че мярката 
може да струва около 3,6 млрд. евро на страната. 
Властите в Австрия заявиха, че оценяват потенциалните щети за икономиката на страната, която стана първата в Западна 
Европа, въвела толкова строги ограничения. Пълните икономически щети може да нараснат с около 50% заради 
пропуснати продажби по време на периода преди коледните празници. 
 
√ ЕК: 30% от следващия бюджет на ЕС ще бъдат за политиките по климата  
30% от следващия бюджет на ЕС ще бъдат за политиките по климата. Това заяви говорителят на Европейската комисия по 
въпросите на енергетиката и климата Тим Макфий по време на онлайн семинар на тема: "Енергийни цени и зелен преход", 
организиран от представителството на ЕК в България. Той изтъкна, че е много важно за ЕК да има социално поносим 
преход.  
Европейската комисия стимулира бизнеса да намали емисиите и да инвестира в нови технологии. "Ние лансираме и този 
социален фонд за климата. За България е 2,7 млрд. евро", посочи Макфий. 72 млн. ще дойдат от европейския бюджет. 140 
млн. ще бъдат инвестирани до 2032 г. в нови енергийни източници. 
Има още много да се работи за подобряване на енергийната ефективност както в частния, така и в обществения сектор. 
Затова до 2030 г. трябва да има до 40% участие на възобновяемите енергийни източници. По отношение на обновяването 
на сгради ЕК ще подпомогне държавите членки. Идеята е да се намали загубата на енергията. ЕК има конкретни цели. 3% 
от цялата площ на обществените сгради трябва да бъде обновена.  
"Този преход се извършва не само в Европа, но и в целия свят", изтъкна Макфий. И Америка, и Китай, и Африка търсят 
начини за намаляване на емисиите и Европа може да им бъде в помощ.  
 
√ Понижения на фондовите борси в Европа на фона на опасенията около COVID-19 
Европейските акции паднаха до триседмично дъно в ранната търговия във вторник и са на път да регистрират най-лошото 
си еднодневно представяне от близо два месеца, тъй като на пазара започват да властват нагласи против рисковите активи 
на фона на нарастващия брой на заразените с COVID-19 в Европа и опасенията от повишаване на лихвите, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 4,42 пункта, или 0,91%, до 481,04 пункта, поведен от спад с 2,03% на 
технологичния индекс SX8P. Немският показател DAX изтри 148,31 пункта от стойността си, или 0,92%, достигайки ниво от 
15 967,38 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100  записа спад от 3 пункта, или 0,04%, до 7 252,46 пункта. 
Френският измерител CAC 40 се понижи с 45,27 пункта, или 0,64%, до 7 059,73 пункта. 
Решението на Джо Байдън да номинира Джером Пауъл за втори мандат начело на Федералния резерв на САЩ подкрепи 
залозите, че централната банка ще повиши основната си лихва през 2022 г. Търговците на паричните пазари вече са 
включили в изчисленията си повишение с 10 базисни пункта на лихвите на Европейската централна банка през декември 
2022 г.  
„Това, което се случва в САЩ, засяга света и особено европейските фирми, които внасят от Съединените щати“, коментира 
старшия пазарен анализатор на JFD Group Хараламбос Писурос. 
Нарастващите опасения около четвърта вълна от инфекции с COVID-19, които забавят възстановяването на Европа в 
момент, когато централните банки планират оттегляне на паричната подкрепа, също накара инвеститорите да се оттеглят 
от пазара на акции. 
„Еднократни събития или новините, свързани с различни компании, какъвто бе примерът с Telecom Italia вчера, не може 
да продължат твърде дълго или да засенчат безпокойството, свързано с пандемията, новите ограничителни мерки и 
растежа на европейските икономики“, каза още Писурос. 
Сред малкото добри новини бе неочакваното ускоряване на активността на еврозоната. Прочуването на агенция IHS Markit 
показа, че общият индекс на мениджърите по покупките (PMI) е нараснал до 55,8 пункта през ноември, след като през 
октомври достигна дъно от 54,2 пункта. Очакванията бяха за понижение до 53,2 пункта. 
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Промишленият PMI индекс се повиши до 58,6 пункта спрямо 58,3 пункта през октомври, а индексът в сферата на услугите 
се ускори до 56,6 пункта от 54,6 пункта. 
Акциите на Thyssenkrupp поевтиняха със 7%, след като шведския шведски инвеститор активист Кристър Гардел и неговият 
фонд Cevian Capital намали наполовина дела си в германския конгломерат. 
Цената на книжата на британския онлайн търговец на дребно AO World се срина със 17,19%, след като компанията намали 
прогнозите си за печалба за 2022 г. 
Акциите на нидерландската компания за финансови услуги Intertrust поскъпнаха с 14,86% до най-високото си ниво от над 
пет години, след като тя заяви, че е получила множество оферти за поглъщане. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха смесени резултати в понеделник, след като 
американският президент Джо Байдън обяви, че ще номинира Джером Пауъл за втори мандат начело на Федералния 
резерв на САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 17,27 пункта, или 0,05%, до 35 619,25 пункта, след като по-рано в сесията 
бе напреднал с повече от 300 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 15,02 пункта, или 
0,32%, до 4 682,94 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq записа спад от 202,68 пункта, или 1,26%, 
до 15 854,76 пункта. 
Акциите на компаниите от банковия сектор и доходността по държавните ценни книжа нараснаха след съобщението от 
Белия дом. Цените на книжата на JP Morgan и Morgan Stanley поскъпнаха съответно с 2,13% и 2,49%. 
Паул, който е бивш управителен директор на фирмата за частен капитал, понижи лихвените проценти на американската 
централна банка почти до нулата и осъществи спешни покупки на активи през март 2020 в подкрепа на пазара по време 
на първата вълна от пандемията от COVID-19. 
Ходът за преназначаването на Пауъл успокои инвеститорите, които се притесняваха от смяна на шефа на централната банка 
в момент, когато икономиката на САЩ се опитва да излезе от пандемията от COVID-19 и се бори с високи нива на инфлация. 
Извън банковия сектор, акциите на Moderna поскъпнаха със 7,17%, продължавайки силното си представяне от миналата 
седмица, когато регулаторът на САЩ даде одобрение за прилагане на бустерната ваксина срещу COVID-19 на компанията 
върху пълнолетни. 
От друга страна, Nasdaq Composite беше засегната от спада на акции като Netflix и Etsy, които достигнаха рекордни 
стойности през последните две години на фона на тенденцията за оставане у дома. Книжата на двете компании поевтиняха 
съответно с 2,89% и 5,14%. 
Новините за COVID-19 също натежаха върху пазарните настроения, след като германският канцлер Ангела Меркел 
предупреди, че страната наблюдава голям скок на разпространението вируса. 
Последните седмици на годината обикновено са силен период за Уолстрийт. От 1950 г. насам последните пет търговски 
дни на ноември са традиционно положителни, отбеляза Сам Стовал, главен инвестиционен стратег в CFRA. 
Междувременно има две трети вероятност пазарът да се повиши в деня преди Деня на благодарността и 57% шанс в деня 
след празника, каза стратегът. 
Смесени резултати в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във вторник, докато 
инвеститорите анализираха пазарните реакции спрямо решението на президента на САЩ Джо Байдън да номинира 
Джером Пауъл за втори мандат начело на Фед, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши със 7,01 пункта, или 0,2%, до 3 589,09 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite отчете спад от 5,21 пункта, или 0,21%, до 2 520,37 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се понижи с 299,76 пункта, или 1,2%, до 24 651,58 пункта. Цените на книжата на технологичните гиганти Tencent, 
Alibaba и Meituan се понижиха съответно с 2,22%, 2,55% и 2,48% 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 15,92 пункта, или 0,53%, до 2 997,33 пункта, след като акциите на 
биофармацевтичната компания поевтиняха  6% на фона на разследване за счетоводни измами. Акциите на LG Electronics и 
Kakao поевтиняха с 4,48% и 3,11%. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 57,5 пункта, или 0,78%, до 7 410,6 пункта. 
Токийската фондова борса днес е затворена заради официален празник. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира ръст от 0,86 пункта, или 0,14%, до 622,21 пункта. BGBX40 се понижи с 0,13 пункта, или 0,09%, до 139,61 пункта. 
BGTR30 записа спад от 0,28 пункта, или 0,04%, до 667,40 пункта. BGREIT се понижи с 0,02 пункта, или 0,01%, до 165,68 
пункта. 
 
√ JP Morgan Chase - най-важната банка в света за здравето на финансовата система 
Американската банка JP Morgan Chase отново бе оценена като най-важната банка за здравето на по-широката финансова 
система, става ясно от последната годишна класация на водещите кредитори и глобални регулатори, пише Ройтерс. 
Вчера Съветът за финансова стабилност (FSB), който е съставен от регулаторите на страните от Г-20, публикува класацията 
си с 30-те най-системно важни банки в света. 
Тези 30 кредитора са разделени в четири групи на база на това колко системни, международни, взаимосвързани и сложни 
са те. JP Morgan вече е в отделна и по-висока група от най-близките й конкуренти. 
Миналата година JP Morgan, която бе определена за най-системната банка в света и през 2019 г., споделяше най-високата 
група с HSBC и Citigroup, но вече е в група над тях. 
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В тазгодишната класация BNP Paribas и Goldman Sachs вече се определят за системни банки. 
За да бъдат включени в класацията банките трябва да притежават допълнителен капитал и да са подложени на по-
интензивен надзор, които да гарантира, че ще се избегне повторение на спасяването на институциите от данъкоплатци, 
какъвто бе случая с банковата криза от преди повече от десетилетие. На практика кредиторите обикновено притежават 
капиталови буфери, които са над изискванията на FSB. 
Както вече казахме, JP Morgan е в най-високата група в тазгодишната класация. Във втората група са BNP Paribas, Citigroup 
и HSBC. В третата се нареждат Bank of America, Bank of China, Barclays, China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman 
Sachs, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi UFJ FG. 
В четвъртата група са Agricultural Bank of China, Bank of New York Mellon, Credit Suisse Groupe, BPCE, Groupe Crédit Agricole, 
ING Bank, Mizuho FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Santander Société Générale, Standard Chartered, State Street 
Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion, UBS, UniCredit и Wells Fargo. 
 
√ Джо Байдън възнамерява да се кандидатира за нов президентски мандат 
Президентът на САЩ Джо Байдън възнамерява да се кандидатира за преизбиране през 2024 г. Това заяви прессекретарят 
на Белия Дом Джен Саки, цитирана от Ройтерс.  
През последните месеци рейтингът на Байдън, който преди броени дни навърши 79 години, спадна чувствително. Това 
накара някои представители на неговата Демократическа партия да се запитат дали той няма да се откаже да се бори за 
втори четиригодишен мандат, отбелязва агенцията, цитирана от БТА. 
"Джо Байдън ще се кандидатира. Това е неговото намерение", каза Саки на борда на президентския самолет Еър форс 1 
на път за американската военна база Форт Браг в щата Северна Каролина, където стопанинът на Белия дом ще се срещне 
с войници и техните семейства по случай Деня на благодарността.  
Демократите бяха разтърсени от своите изборни резултати по-рано този месец. Те загубиха от републиканците в щата 
Вирджиния и победиха с малка преднина в бастиона си Ню Джърси. Това повдигна въпроси какви са перспективите на 
евентуалната президентска кандидатура на вицепрезидентката Камала Харис, ако Байдън реши да не се бори за 
преизбиране. Според проучване, проведено наскоро от Съфолкския университет за вестник "Ю Ес Ей тудей", само 28 
процента от американците одобряват Харис.  
В петък Байдън премина първия си медицински преглед, откакто стана президент на САЩ през януари. Лекарите 
прецениха, че той е годен да изпълнява своите задължения, въпреки че има скована походка и чести пристъпи на кашлица 
заради киселинен рефлукс.  
Политическите перспективи пред американския президент изглежда все пак се подобриха миналата седмица, когато 
Конгресът одобри неговия инфраструктурен план за 1 трилион долара. Законодателите все още обсъждат социален пакет 
в размер на 2 трилиона долара. 
 
√ САЩ налагат нови санкции срещу „Северен поток 2“ 
Съединените щати ще наложат нови санкции във връзка с газопровода „Северен поток 2“, съобщи държавният секретар 
Антъни Блинкън, цитиран от Ройтерс. 
Целта на новите санкции са компанията за морски транспорт Transadria и нейният кораб Marlin. 
Държавният департамент на САЩ е внесъл в Конгреса доклад въз основа на закона „За защита на енергийната сигурност 
на Европа“, който предлага Transadria да бъде включена в черен списък, а Marlin да бъде обявен за блокирана собственост. 
Вашингтон отдавна се противопоставя на проекта на стойност 11 млрд. долара, който Русия и Германия строят по дъното 
на Балтийско море, подминавайки Украйна, която може да изгуби приходите от транзит на руски газ. 
Освен САЩ, проектът среща опозиция и от някои европейски страни, които казват, че той прави Европа твърде зависима 
от руски газ. Други европейски правителства обаче са категорични, че газопроводът е от ключово значение за 
подсигуряване на енергийните доставки, особено на фона на резкия скок на цените през последните седмици и опасенията 
от прекъсване на електрозахранването през зимата. 
Администрацията на Байдън се отказа от санкциите срещу оператора на газпровода Nord Stream 2 AG и през юли постигна 
споразумение с Германия за проекта. Берлин се съгласи да предприеме действия, ако Русия използва енергията като 
оръжие в отношенията си с Украйна, но пактът не предоставя конкретни критерии за това как ще бъде оценено това. 
Миналата седмица германският регулатор Бундеснецагентур временно спря сертификацията на „Северен поток 2“, 
създавайки нова пречка пред проекта. 
„Въпреки че администрацията продължава да се противопоставя на газопровода „Северен поток 2“, включително чрез 
нашите санкции, ние продължаваме да работим с Германия и други съюзници и партньори, за да намалим рисковете, 
породени от газопровода за Украйна и страните от НАТО и ЕС, както и да отблъснем вредните руски дейности, включително 
в енергийната сфера“, каза Блинкън. 
 
√ Петролът поскъпна въреки освобождаването на резерви от САЩ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда, след като инвеститорите продължават да са скептично 
настроени към ефективността на воденото от САЩ координирано освобождаване на стратегически резерви, пише Ройтерс. 
Фокусът на инвеститорите вече е насочен към следващите действия на производителите на петрол от групата ОПЕК+ 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,25 долара, или 0,30%, до 82,56 долара за барел, следвайки ръст 
от 3,3% във вторник. Цената на американският лек суров петрол WTI се повиши с 0,36 долара, или 0,46%, до 78,86 долара 
за барел, след като вчера напредна с 2,3%. 
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„Инвеститорите бяха разочаровани от малкия размер на съвместното освобождаване на петрол от Съединените щати и 
други страни“, коментира Сатору Йошида, стоков анализатор в Rakuten Securities. 
„Освен това, координираните усилия на страните, потребяващи петрол, породиха опасения, че ОПЕК+ може да забави 
темпа на увеличаване на производството“, каза той, добавяйки, че вниманието на пазара сега е насочено към следващата 
среща ОПЕК+ на 2 декември. 
САЩ обявиха във вторник, че ще освободят 50 млн. барела суров петрол от стратегическите си резерви в координирана 
акция, в която ще участват още Китай, Япония, Индия, Южна Корея и Великобритания, чиято цел е да охлади цените на 
петрола, след групата ОПЕК+ многократно пренебрегна призивите за увеличаване на добива. 
Премиерът на Япония Фумио Кишида каза в сряда, че правителството му ще освободи петролни запаси, без обче да дава 
подробности. Вестник „Никей“ съобщи, че Япония ще проведе търгове за около 4,2 милиона барела петрол от 
националните си запаси до края на тази година. 
Анализаторите смятат, че ефектът върху цените на координираната акция вероятно ще бъде краткотраен на фона на 
годините на намаляващи инвестиции в петролния сектор и силно глобално възстановяване от пандемията COVID-19. 
Координираното освобождаване може да добави около 70 милиона до 80 милиона барела суров петрол, докато пазарът 
очакваше най-малко 100 млн. барела, посочват анализатори от Goldman Sachs. 
„Заплахата от повече доставки в краткосрочен план със сигурност създава изкуствено по-хлабав петролен пазар за 
следващите 1-2 месеца“, казва Луис Диксън от  Rystad Energy. 
„Ходът на Джо Байдън и другите лидери обаче може просто да изтласка въпроса с доставките във времето, тъй като 
изпразването на хранилищата ще постави още по-голямо напрежение върху и без това ниските резерви от петрол“, добави 
той. 
Сега вниманието на всички е насочено към Организацията на страните износителки на петрол, съвместно с Русия и други 
техни съюзници, известни като „ОПЕК +“, и начина, по който те ще реагират на това освобождаване, когато се срещнат на 
2 декември. 
Министърът на енергетиката на Обединените арабски емирства каза във вторник, че не вижда логика производителят от 
Персийския залив да доставя повече петрол на световните пазари, когато всички показатели сочат излишък в доставките 
през първото тримесечие на следващата година. 
 
Икономически живот 
 
√ Нови членове на надзора на НОИ 
С решение на Министерския съвет е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), 
съобщават от института. 
За представители на държавата в ръководния орган на институцията са определени заместник-министърът на икономиката 
Ивелина Пенева и заместник-министърът на здравеопазването д-р Тома Томов. Те заемат местата на освободените от 
Надзорния съвет Ирена Младенова и д-р Димитър Петров. 
Промяната се налага във връзка с настъпилите промени в състава на Министерския съвет. 
Надзорният съвет се състои от по един представител на всяка от представителните организации на работниците и 
служителите и на работодателите, признати съгласно Кодекса на труда, и равен на тях брой представители, определени от 
Министерския съвет, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за 
приходите. 
 
√ Намалено ДДС за енергоносителите няма да е сред мерките срещу високите цени  
Над 5 часа продължи заседанието на групата по енергетика, част от започналите преговори за съставяне на правителство.  
То бе водено от съпредседателя на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев с участието на по трима експерти от 
БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“. 
Изключително широк кръг от теми бе коментиран, сред които и най-наболелите за момента – цените на енергоносителите, 
начините за компенсиране на бизнеса и битовите потребители. 
Очаквано темата за ядрената енергетика бе сред поставените за обсъждане, като не бе изненада различните гледни точки 
на партиите. БСП в лицето на Таско Ерменков и Румен Овчаров твърдо застана зад изграждане на АЕЦ „Белене“, докато от 
ПП повториха виждането си, че е по-удачно да се градят нови мощности в Козлодуй. От ДБ отхвърлят и двете идеи, като 
смятат, че може да се удължи животът на съществуващите 5 и 6 блокове на АЕЦ. 
В крайна сметка участниците в групата се обединиха, че трябва да се направи анализ по въпроса. 
Асен Василев посочи, че като краткосрочна мярка трябва да се отложи извеждането на битовите потребители на 
либерализирания пазар на електроенергия. Според бившия служебен финансов министър ролята на правителство е да 
договори правна рамка за КЕВР, която да позволи на регулатора да направи дерогация по повод извеждането на битовите 
потребители на либерализирания пазар. 
Другото предложение е да има частична дерогация за ограничаване на износа на електроенергия. За целта трябва да се 
проведат преговори с ЕК за възможности за ограничаване на износа и за възможности за отлагане на либерализацията. 
БСП и ДБ лансират идеята да се замразят временно цените за бита, както и анонсираното от Корнелия Нинова – до 200 
киловатчаса месечно да са безплатни за бедните потребители. 
Асен Василев не се съгласи с предложението на БСП да се намали на 9% ДДС за енергоносителите, защото „Това ще ни 
вкара в голям филм“. И поясни, че „Продължаваме промянята“ е против данъчната система да се пипа за краткосрочни 
цели и да замества социалното подпомагане, пише „Сега“. 



22 

 

Сред възможните ходове за компенсиране на бизнеса за скъпия ток са както сегашните компенсации да бъдат продължени 
и след Нова година, така и ограничаване на износа като средство за потискане на цените, изземане на свръхпечалбите на 
енергийни производители и търговци, за да се използват за компенсиране на ощетените от високите цени, и отрицателна 
стойност на добавката „Задължения към обществото“ 
Като по-дългосрочни мерки от ПП предлагат още в 12 или 18-месечен план да има пълно картиране на геотермалните 
ресурси на страната.  
Това, което е заложено и в Плана за възстановяване и устойчивост, е да има изградени една или две пилотни мощности. 
Идеята е там да се използва не само електроенергийният потенциал, но и топлоенергийният на геотермалната енергия. 
„Продължаваме промяната“ предлагат също така да се направи анализ и проучване на икономическата и техническата 
възможност за изграждане на водноелектрически мощности на река Дунав по технология, която е екологично съвместима. 
Освен това трябва да се разшири и капацитетът на газохранилищата. Трябва да се направят реверсивни клапи на входно-
изходните точки на страната по всичките газопроводи, както и връзка на Балкански поток с националната газопреносна 
мрежа. 
Сред предложенията на ПП е облекчаване на ВЕИ за собствено ползване. Асен Василев изтъкна, че ако остане изцяло за 
собствено ползване, това да бъде третирано като строеж, но без да се прави електроенергийна оценка. Т.е. да се изградят 
чрез уведомителен режим вместо разрешителен. 
Групата постигна пълно единодушие, че всички предприятия в държавната енергетика – от БЕХ и газовите монополисти до 
електроенергийната борса, трябва да минат през независим одит. 
Експертът на ИТН Иван Хиновски предложи всички държавни фирми от енергетиката да бъдат частично приватизирани – 
като бъдат предложени на фондовата борса до 15% процента от акциите им на частни инвеститори. Постави се и въпросът 
за разформироване на БКХ, но преговарящите решиха, че този кръг въпроси подлежат на анализ. 
Мартин Димитров от ДБ изтъкна, че трябва да се въведе една нова система от прозрачност в енергетиката и отчетност. 
Според него именно оттам трябва да се започне. Сред спешните мерки е изготвяне на 5-годишен план за преодоляване на 
енергийната бедност, в който да има механизми за компенсиране на битови и небитови потребители. 
Като спешна краткосрочна цел бе посочено довършването на интерконектора с Гърция, тъй като България не трябва да 
бъде зависима от един източник на природен газ. 
Също така бе посочено, че договорът за азерски газ трябва да бъде разширен, и количествата да бъдат купувани. Това 
включва и терминалът за втечнен газ в Александруполис. 
ИТН и ДБ поискаха и в бъдещия състав на правителството да има вицепремиер по климата. 
 
√ Инвестиционна политика 

1. Обща постановка 
Пандемията Covid-19 продължава да върлува, а предвижданията за развитието на процеса стават все по-несигурни. 
Междувременно се появяват странични нежелани явления (преди всичко и най-вече ускорена динамика на цените), които 
предизвикват спонтанни реакции от различни обществено-икономически кръгове в страната. Оправдано или не всички 
погледи са насочени към държавната машина, а очакванията непрекъснато се въртят около някаква (каквато и да е) 
държавна помощ. Рядко се говори за източниците на подобен вид финансово-икономическа помощ, мисли се, че там 
отнякъде държавата ще изрови финансови средства за подпомагане и със строг поглед се попоглежда към лошия Брюксел, 
който от проклетѝя може и да попречи на благородната подпомагаща наша собствена държавна мисия за раздаване на 
хубави готови пари. Междувременно т.нар. наша държава се намира в небрано лозе, няма издържано разбиране за 
характера на протичащите процеси, много повече гледа да си продължава съществуването колкото се може по-
безпроблемно и в крайна сметка да дойдат тези, които се пишат за много знаещи, та да ги видим как ще я подкарат. 
Приказки, искания и закани много. 
Междувременно инвестиционният процес като основа за цялостно технологично преструктуриране на икономиката 
продължава да крета и да остава извън полезрението на макроикономическото управление. Истинското решение на 
възникващите и застрашително набъбващи икономически проблеми не е и не може да бъде в раздаването на натрупани 
по някакъв начин някъде пари, а в подпомагане и активизиране на инвестиционния процес и съществено обновяване на 
производството. 
Инвестиционният процес има различни проявления, като основата е в частната инвестиционна практика, но публичните 
инвестиционни проекти като предпоставка за подпомагане на икономическото възстановяване далеч не са за 
подценяване, нещо повече – в определени моменти те могат да функционират като движещ елемент на цялостната 
инвестиционно-икономическа активност. 
2. Измерители на инвестиционната активност 
Съществуват различни измерители на инвестиционната активност. Популярен измерител е съотношението между брутни 
инвестиции и БВП. Той е прието да се нарича норма на натрупване. 
Процесите предполагат по-общо третиране тогава, когато дадена страна е член на (или гравитира към) монетарен съюз, 
какъвто е еврозоната. В такива случаи се фиксира несанкционирано преливане на ефекти толкова повече, ако се оценява 
научно-технологичния обмен. Съществува процес на плавна конвергенция на цените на потребителските стоки, въпреки 
че производството им на местна почва корелира с оценката на местния труд. Когато обаче се реализира обмен на 
технологично-иновативни продукти, тогава ценовите равнища в отделните страни са много по-близки. В такива случаи е 
логично междустрановата оценка на инвестиционната активност да се извършва на база брутни инвестиции на глава от 
населението, доколкото иновативните технологии са с близки пазарни ценови оценки независимо от икономическото 
равнище в отделните страни.  
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3. Междустранова съпоставка на съвкупната инвестиционна активност 
Както неведнъж е ставало дума, междустрановите сравнения за България в рамките на ЕС е редно да се извършват в 
групата страни, които преди 90-те години на миналия век бяха членки на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), а 
по-късно се включиха в ЕС. Групата е от общо 9 страни (България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, 
Унгария и Чехия), за които е възприето условното название „страни СИВ-ЕС“. 
На Фигура 1 е представено изменението на показателя „Бруто образуване на основен капитал“ (БООК, като елемент от 
статистиката на БВП в съответствие с разходите за крайно потребление) на човек от населението. Броят на населението е 
към края на отчетния период. 
 

 
Фигура 1 

 
България хронически изостава от останалите страни СИВ-ЕС по посочения показател. Изоставането е систематично, а не е 
свързано с някаква конкретна ситуация. При това то е чувствително и значимо. Например, за 2020 г. размерът на показателя 
за България е 1,7 хил.EUR, докато средната стойност на същия показател за останалите осем страни СИВ-ЕС е 3,9 хил.EUR, 
т.е. 2,3 пъти по-висок! Това съотношение дори нараства във времето, като през 2010 г. средната стойност на БООК на човек 
от населението за осемте страни е два пъти по-висок от този за България, т.е. брутните инвестиции на човек от населението 
в България изостават както абсолютно, така и относително спрямо останалите страни СИВ-ЕС. 
Видимо става въпрос за съзнателно следвана политика, която въздейства по определен начин върху динамиката на 
показателя. При това показателят в България е относително стабилна величина за последната декада – няма колебания, 
които биха могли да бъдат свързани с някакви конюнктурни въздействия, докато ситуацията не е такава за останалите осем 
страни СИВ-ЕС. 
За всички девет страни СИВ-ЕС се забелязва относително по-бързо нарастване на показателя за последните четири години. 
Груповата динамика е свързана с определено раздвижване на инвестиционния процес, но в различна степен. Влияние 
оказва и движението на населението. Така например за 2016-2020 г. населението в България намалява с 2,9%, докато 
сумарното намаление на населението в останалите осем страни СИВ-ЕС за същия период е 0,7%. Различието в намалението 
на населението оказва въздействие на оценката на БООК на човек от населението и то се изразява в по-висок прираст на 
показателя за България спрямо останалите осем страни СИВ-ЕС. Въпреки това обаче показателят в България нараства с по-
сдържани темпове. 
Показателна е сравнителната ситуация с нашата северна съсъдка Румъния, с която бяхме съпоставими по икономически 
показатели към края на миналия век. През 2020 г. БООК на човек от населението в Румъния превишава същия показател у 
нас с почти две трети (64%), докато преди десетина години (2010 г.) това превишение е било (само!) 43%!  
4. Междустранова съпоставка на публичните инвестиции 
България изостава от останалите осем страни СИВ-ЕС и по отношение на публичните инвестиции. На Фигура 2 е 
представено изменението на БООК като част от държавния бюджет (държавни капиталови разходи) спрямо БВП за 
страните СИВ-ЕС. Показателят е съотнесен към БВП защото: (1) прието е разходните и приходни елементи на държавния 
бюджет да се съпоставят с БВП; (2) капиталовите разходи от държавния бюджет се заделят от приходната част, която е 
свързана с формирането на БВП. 
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Фигура 2 

 
Като цяло се забелязва тенденция на относително нарастване на държавните капиталови разходи за страните СИВ-ЕС, но 
в различна степен. През последните пет години България не съумява да се откъсне от незавидната си опашкарска позиция 
и по този показател. Средногодишно по този показател България изостава от останалите осем страни СИВ-ЕС с около един 
процентен пункт, т.е. с повече от една четвърт! 
5. Аналитична оценка 
Стимулирането на инвестиционната активност, която е от съществено значение за конвергенцията на икономиката ни към 
европейски равнища и структури, както и за преодоляване на различни по характер кризисни ситуации, може да се 
извърши основно по две линии: (1) Създаване и поддържане на подходящ инвестиционен климат, който да благоприятства 
стартирането на частни инвестиционни проекти; (2) Провеждането на целенасочена правителствена инвестиционна 
политика главно в рамките на фискалната политика, за мобилизиране на инвестиционни ресурси и финансиране на 
инфраструктурни проекти от различно естество – пътна, образователна, здравеопазваща, културна, спортна, военна. 
Първо, инвестиционният климат в страната не е благоприятен за поддържане на приемлива и висока частна 
инвестиционна активност. Основен противодействащ фактор е несигурността и непредвидимостта на управленските 
решения на макроикономическо равнище. Икономическото законодателство по своята същност е хаотично, в съответствие 
с неясно изразени лобистки въздействия, нерядко подчинени на отделни инцидентно възникнали случаи и конфигурации. 
Предлаганите и приемани законови промени в НС като правило остават неоценявани професионално независимо от 
юридически изискуемата нормативност. Важни възлови законови предпоставки се променят по силата на случая, без да 
са съпроводени от дългосрочно насочена аналитична оценка. 
Спецификата на съдебната система също съдейства за влошаване на инвестиционния климат в страната. Критериите при 
приемането на конкретни съдебни решения в сферата на икономическите взаимоотношения остават размити, 
неспецифицирани, което поставя в безизходност частните инвеститори при решаване на частно-правни спорове. 
Вина за създадаваната обстановка в дискутирания контекст носят партийните структури, чиято de facto доминираща задача 
е личното им и групово облагодетелстване без грижа за дългосрочните явни и неявни неблагоприятни последствия в 
национален план. 
Второ, правителството от своя страна демонстрира практически отказ от провеждането на печеливша в икономически 
план фискална политика. При управлението на държавните финанси доминира стремежът за вътрешноведомствено 
преразпределение на финансовите ресурси при неособено ясни критериални постановки, както и изпълнението на шумни 
донорски финансови инжекции без оценка на дългосрочните въздействия. 
Правителството не желае да отчита и не се интересува от масивното изтичане на местен капитал в чужбина. В такава 
ситуация именно правителството е институцията, която може и е длъжна да се ангажира с мобилизиране на част от 
вътрешните капиталови ресурси за инвестиране на инфраструктурни проекти с чувствителна важност за подобряване на 
цялостния инвестиционен и икономически климат в страната. В съвременния свят успешното функциониране на частния 
инвеститор е зависимо в решаваща степен от равнището и качеството на различните по характер инфраструктури в 
страната. Нито един инвеститор не е в състояние за изгради в дългосрочен план успешен и печеливш бизнес при 
незадоволително състояние на пътната инфраструктура в страната, както и на другите видове инфраструктура (особено 
образователна, здравеопазваща, културна, спортна). 
Правителството е институцията, която носи отговорност за неблагоприятната инфраструктурна среда в най-общ план в 
контекста на инвестиционната, респ. икономическа активност. 
6. Заключение 
Макроикономическото управление продължава да робува на остарели и зомби макроикономически представи и 
концепции, които видимо не съдействат за ускоряване на икономическата динамика. Правителството и партийните 
структури са длъжни да поемат своята отговорност за трайното изоставане на страната в рамките на ЕС, без ясни изгледи 
за измъкване от опашкарската позиция на страната. Както правителството, така и партийните структури трябва да се 
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ангажират с ясно изразени конкретни задължения за чувствително повишаване  на инвестиционната и икономическа 
активност. 
В противен случай вътрешното социално-икономическо напрежение ще продължава да нараства, докато изригне в трудно 
контролируеми мащаби. 
 
√ ЕК подготвя до средата на 2022-ра плавно спиране на кризисните мерки за бизнеса  
Европейската комисия удължи до 30 юни 2022 година изтичащия на 31 декември срок на действие на Временната рамка 
за държавна помощ, която позволява на държавите членки да предоставят целенасочена и пропорционална подкрепа на 
нуждаещите се предприятия. 
Временната рамка за държавна помощ е приета на 19 март 2020 г. и изменена за първи път на 3 април 2020 г., с което са 
увеличени възможностите за държавна подкрепа за научни изследвания, изпитване и производство на продукти, свързани 
с борбата с разпространението на коронавируса, за защита на работните места и за по-нататъшна подкрепа на 
икономиката. 
Комисията е решила също да въведе две нови мерки за допълнителен ограничен период от време, чрез които да осигури 
преки стимули за частни инвестиции, насочени към бъдещето, и мерки за подкрепа на платежоспособността. 
Според заместник-председателя на ЕК Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, това 
ограничено удължаване дава възможност за постепенно и координирано преустановяване на кризисните мерки, без да се 
предизвиква „ефект на срутване“, и отразява прогнозираното силно възстановяване на европейската икономика като цяло. 
Освен това Комисията въведе редица целенасочени корекции, включително два нови инструмента, за да подпомогне 
текущото възстановяване на европейската икономика по устойчив начин: 

• мерки за подпомагане на инвестициите с цел да се помогне на държавите членки да преодолеят недостига на 
инвестиции вследствие на кризата. Държавите членки могат да създават стимули за инвестиции, предприети от 
предприятията, и да използват този инструмент за ускоряване на екологичния и цифровия преход. Мярката 
включва гаранции, за да се избегне неоправданото нарушаване на конкуренцията. Например инвестициите следва 
да бъдат насочени към широка група бенефициери, а отпуснатите суми по помощта следва да бъдат ограничени 
по размер. Този инструмент е на разположение на държавите членки до 31 декември 2022 г.; както и 

• мерки за подкрепа на платежоспособността с цел привличане на частни средства и предоставянето им за 
инвестиции в малки и средни предприятия (МСП), включително стартиращи предприятия и малки дружества със 
средна капитализация. Държавите членки могат да предоставят гаранции на частните посредници, като създават 
стимули за инвестиране в този вид предприятия, и да им предоставят по-лесен достъп до такова дялово 
финансиране, което за тях често е трудно да привлекат самостоятелно. Това е от особено значение с оглед на 
нарастващите равнища на задлъжнялост на предприятията по време на кризата. Този инструмент е на 
разположение на държавите членки до 31 декември 2023 г. 

 
√ Британската икономика между Brexit и ковид пандемията  
Конфедерацията на британската промишленост, основната работодателска организация във Великобритания, провежда 
редовната си годишна конференция под надслов „Да сграбчим момента“ („Seize the moment“). Икономическата ситуация 
в страната се намира пред неразрешим проблем като увеличава предизвикателствата пред отделните предприятия, 
анализира RFI. 
През третото тримесечие темповете на растеж на британската икономика значително спаднаха. БВП нарастна само с 1,3%, 
което е сериозно намаление в сравнение с пролетта, когато скочи с 5,5% след прогресивното премахване на антиковид 
ограниченията. 
БВП остава с 2% по-нисък от равнището си от края на 2019 г. Макар че правителството демонстрира оптимизъм, 
„прогнозирайки, че от страните от Г7 Великобритания ще има най-голям ръст през тази година“, то признава, че остават 
многобройни трудности за преодоляване. 
Пред сгъстяващите се облаци на хоризонта през периода юли-септември, предприемачите показват предпазливост. 
Техните инвестиции остават значително под равнището си от времето преди кризата, според Националния статистически 
институт. 
Недостиг на работна ръка 
Множество фактори оказват отрицателно въздействие върху активността. Между тях се отличават продължаващият висок 
брой на случаите на Ковид-19 и дефицитите. Недостигът на материали и готови детайли засяга преди всичко автомобилния 
сектор. Производството на коли спадна през септември с 40% на годишна база. 
Сериозен проблем е и недостигът на работна ръка. Процентът безработица продължава да бъде малко над 
предпандемичното си равнище, но продължава спада си от лятото като достига 4,3%. Броят на свободните работни места 
бележи нов рекорд с 1,17 млн свободни позиции. 
Стига се до там, че редица работодатели предоставят допълнителни надбавки, за да привлекат работници. Например, на 
шофьорите на тирове беше предложено увеличаване на заплатите. В хотелиерството и ресторантьорството се отпускат 
допълнителни бонуси, за се задържат работниците. Amazon обещава премии на постъпващите, които могат да стигнат до 
3 000 паунда. 
Според първоначалните данни на националната статистика, през октомври средната месечна заплата се е повишила с 5% 
в сравнение с предходната година. 
Рекордно равнище на инфлацията за последните 10 години 

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_bg
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_bg
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Инфлацията достигна рекордни равнища. Цените растат с по-високи от предвидените от Bank of England темпове. 
Инфлацията достигна 4,2% през последния месец, което е най-висото ѝ ниво за последните 10 години. И това не е краят. 
Тя може да стигне връх от 5% през следващия април според прогнозите на централната банка. Ситуация, която поставя 
гуверньора на Bank of England Ендрю Бейли в некомфортно положение. Банката не повиши лихвения процент в началото 
на месеца, което, поне на теория, би трябвало да ограничи повишаването на цените. 
Както и другите централни банки, тя се изправя пред дилема: да се опита да задържи инфлацията, без да задушава 
икономическото възстановяване. Някои икономисти считат за вероятно Лондон да повиши лихвения процент в началото 
на декември. Резултатът от премахването в края на септември на мерките за частична заетост ше бъде внимателно 
разгледан. Ако показателите за заетостта останат добри, това би могло да насърчи Bank of England да повиши, съвсем 
умерено, своя индекс. 
Нарастващо влияние на Brexit 
Епидемията постави голямо предизвикателство пред икономиката, но в дългосрочен план Ковид-19 ще има много по-
слабо въздействие, отколкото Brexit. Това поне е предвиждането на обществената организация за бюджетно 
прогнозиране. Първи пример: недостигът на работна ръка и разкъсването на снабиделните вериги се задълбочават от 
ефектите от Brexit, тъй като пристигането на работници от европейските страни стана много по-трудно. 
Въпреки търговското споразумения, спадна стокооборотът с Европейския съюз. Лондон сключи множество споразумения 
за сободна размяна с трети страни, но подписването на очаквания с големи надежди от правителството на Борис Джонсън 
мащабен търговски договор със САЩ все още не е видял бял свят. 
За да даде тласък на сокооборота, Лондон представи миналата седмица план за стимулиране на износа. Целта е да се 
продадат в чужбина стоки и услуги за 1трилион паунда в сравнение с 600 млрд. през миналата година. Между 12-те точки 
на този план централно място заема подкрепата на предприятията, които продават стоки и услуги в Европа. 
 
√ САЩ и още пет страни съгласувано посегнаха към нефтените си резерви 
Президентът на САЩ Джо Байдън разреши да се използва част от стратегическите запаси нефт за намаляване цената на 
суровината, съобщават агенциите. 
От енергийното ведомство на САЩ уточняват, че става въпрос за 32 млн. барела от хранилищата в Тексас и Луизиана, които 
ще бъдат използвани от декември до април следващата година. Тези количества ще бъдат възстановявани в периода 2022-
2024 година. 
Това решение е част от съгласуваните действия заедно с Китай, Индия, Япония, Южна Корея и Великобритания, които също 
са взели решение за ползване на част от резервите си. 
Белият дом отбелязва, цитиран от „Новости“, че няколко дни слез тези консултации цената на нефта е спадната с около 
10%. 
В Индия ще бъдат освободени 5 млн. барела от стратегическите запаси, Япония ще освободи количество, което се използва 
за няколко дена. 
Според агенция „Блумбърг“ това решение е безпрецедентна стъпка от страна на основните потребители на нефт, след като 
страните от ОПЕК+ игнорираха призивите на Вашингтон съществено да увеличат доставките на световните пазари. 
Днес януарските фючърси на марка Brent нарастват с 0.23 процента до 79.87 долара за барел. Януарските договори за WTI 
забавят спада си, опитвайки се да се придвижат към растеж. Те поевтиняват с 0,3 процента, до 76,55 долара за барел. 
 
√ Въздушният транспорт връща добрата си форма, показа Авиосалонът в Дубай 
Авиосалонът в Дубай потвърди тенденцията на лекото въстановяване на пазара и доброто състояние на въздушния 
транспорт, съобщава Franceinfo. 
Седемнадесетото издание на авиосалона в Дубай беше белязано от огромния успех на монофюзелажните самолети (с 
една пътека) предназначени за полети на дълги и средни разстояние. Израз на това е големият договор сключен между 
инвестиционния фонд Investissement Indigo Partners и Airbus за доставка на 255 самолета A321 NEO. Indigo Partners е 
американски фонд, специализиран в създаването и развитието на low cost компании. Той финансира по-специално Wizz 
Air в Унгария, Frontier в САЩ и Volaris в Мексико. 
Самолетът на Boeing 737 MAX също показа, че се възвръща доверието към него с поръчката на 72 машини от младата 
индийска компания Akasa Air. Тази поръчка беше обявена със скромно комюнике в отсъствието на Дейв Калхун, главния 
изпълнителен директор на компанията. 
Официалното представяне на A350 Cargo, изграден на базата на A350 1000, показа друга ясна тенденция в Дубай – доброто 
състояние на въздушния товарен транспорт. A350 Cargo е способен да свърже Европа с Австралия без зареждане и с 
полезен товар от 109 т – повече, отколкото Boeing 777 cargo. 
Компанията Emirates на ОАЕ използва салона, за да представи своята класа Premium Eco, която е междинна между 
икономичната и бизнес класата. С нея ще бъдат оборудвани голяма част от самолетите А380 и 777 на компанията от Залива. 
Тя показва новата стратегическа ориентация на Emirates. Тази класа Premium Eco ще бъде комерсиализирана от февруари 
2022 г. и ще бъде предоставена на най-верните пътници, членове на програмата за лоялни клиенти „Skywards“. Без 
съмнение тя е една от най-мащабните на пазара. 
Тим Кларк, изпълнителен директор на Emirates, най-големият клиент на А380 със своите 116 самолета, не скъпи похвалите 
си за този супер джъмбо на Airbus. „Той направи чудеса за нас от гледна точка на налагане на нашата марка, на 
удовлетвореност на клиентите и генерираше основната част от печалбите ни преди кризата“, казва той. 
До края на годината компанията от Дубай трябва да получи последните две машини А380. Макар че Air France, Lufthansa и 
Malaysia решиха да не възобновяват полетите на А380, въздушният гигант не е окончателно погребан. Britsih Airways смятат 



27 

 

да го използват отново в полетите си до Дубай, Маями и Лос Анжелис. Сингапурските и Корейските въздушни линии 
решиха същото. Австралийската Qantas смята да го използва отново от април следващата година. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- В памет на жертвите от село Рояк и загиналите при АМ "Струма" - България в национален траур. 
- След трагедията с автобуса на АМ "Струма" - в търсене на причините и версиите за инцидента. 
- Какво е било техническото състояние на автобуса - директно от Скопие. 
- Техническа или човешка грешка - как се контролират автобусните превози? Бойко Рановски, изпълнителен 

директор на "Автомобилна администрация". 
- След пожара в село Рояк - от какво имат нужда хората от Дома за възрастни? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Национален траур след трагичните инциденти на магистрала "Струма" и село Рояк - България и Република 

Северна Македония скърбят за десетките жертви 
- По какви версии работят институциите и ще има ли наказани - коментари на експерти в студиото и преки 

включвания на репортерите на bTV! 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Човешка грешка, техническа неизправност, лошо време или неправилно проектиран път - какви са 
предполагаемите причини за катастрофата с автобус с 45 жертви? Коментират автоексперти и специалисти по 
пътно строителство. 

- Реакциите в Северна Македония след трагедията. 
- Кой ще понесе отговорност за пожара в дом за възрастни, при който загинаха 9 души? Каква помощ ще получат 

оцелелите хора от социалното заведение и кои са техните спасители? 
- След старта на откритите преговори, предавани онлайн - ще се разберат ли лесно партиите за съставяне на 

правителство? 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 45 живота заради 1,07 лв. далавера 
в. Труд - Черен вторник 
в. Телеграф - Рейсът ковчег погреба 13 семейства 
в. Монитор - България в черно 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Пътят строен от македонска и наша фирма. През апри АПИ възлага обновяване на маркировката, но парите са 
спрени 
в. 24 часа - 4 страници от програмата на новото правителство написани -цените на тока се замразяват, България ще става 
финансов хъб 
в. Труд - Дяволът на коалицията е в детайлите 
в. Труд - Над 5000 домакинства сменят стари печки 
в. Телеграф - Янев към Зоран Заев: Трагедиите ни са общи 
в. Телеграф - Фас или късо съединение подпалили старчески дом 
в. Монитор - Адът в Рояк тръгнал от помещение с бойлери 
в. Монитор - Грипът още далече от България 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Едуард Папазян: Стреснати, хора, които не харесват ДПС, гласуваха за Радев след фейка "Турция", Кирил 
Борисов: С Бойко Рашков почна промяната и ако искат да се случи, той трябва да е министър 
в. Труд - Професор Иво Петров, член на експертния съвет по кардиология към МЗ, пред "Труд": След CОVID-19 
задължително прегледайте сърцето си 
в. Телеграф - Д-р Аспарух Илиев, ръководител, на лаборатория в Берн: Хората без имунитет ще се заразят до пролетта 
в. Монитор - Владо Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи: Трагедията напомня случая 
"Своге", и тук са подавани сигнали за пътя  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Коя управленска тема колко струва по важност за живота ни 
в. Труд - Цели 18 работни групи за нула време? Или защо по-малкото е повече 
в. Телеграф - Няма чужди, има човешки трагедии 
в. Монитор - Вледеняващия студ на огъня 
 
√ Предстоящи събития в страната на 24 ноември 
София. 

- От 10.00 ч. в сградата на Министерски съвет ще се проведе заседание на служебното правителство. 
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- 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 „Здравеопазване" и „Земеделие". 

- 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 „Образование" и „Електронно 
правителство". 

- От 10.00 часа в БТА ще се състои пресконференция за представяне на доклада „Личен фалит: Социални измерения 
и икономически ефекти". 

- От 12.00 часа на Алеята на творците на Централните софийски гробища ще се състои поклонението на проф. д. 
изк.н. Чавдар Добрев. 

- От 13.00 часа чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн пресконференция на тема „Грижи при недоносените 
деца в сезона на респираторно-синцитиалния вирус (RSV)". 

- От 15.00 часа онлайн ще се проведе Петият Годишен форум на неправителствените организации на Американския 
университет в България. 

- От 16.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция на председателя на партията Румен Петков. 
- От 19.00 часа НЧ „Славянска беседа - 1880" ще се състои десетото събитие от поредицата отворени срещи-беседи 

между артисти/интелектуалци и публиката - гост ще бъде режисьорът доц. Възкресия Вихърова. 
- От 19.30 часа в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала" ще бъде представен танцов 

пърформанс „Алея на космонавтите". 
*** 
Бургас. 

- От 16.00 часа в Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски" ще се състои официално представяне на 
двуезичния албум „Икони от Странджа и региона на Бургас". 

- От 19.00 часа в Държавна опера - Бургас ще започне оперетата „Виенска кръв". 
*** 
Добрич. 

- От 18.30 часа в Огледална зала „Нели Божкова" ще се състои концертът „Есенни настроения". 
- От 18.35 часа онлайн ще се състои неформално обучение на тема „Доброволчество: Що е то?". 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Лъжци по неволя". 

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

