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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
АИКБ 
 
√ РАКЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕН С ПРАВИЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И ЕФЕКТИВНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ 
Ракът може да бъде победен с правилна превенция и ефективни здравни услуги, които пандемията от COVID-19 ограничи, 
а закъсненията крият риск от намаляване на шансовете за възстановяване. Изключително важно е ЕС и държавите-членки 
да осигурят наличието на висококачествена, достъпна здравна инфраструктура, включително съоръжения за скрининг, 
диагностика, лечение и здравни услуги, както и ефективни системи за подкрепа за физическото и психическото 
благополучие на пациентите по време на и след лечението. Това заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и 
член на Европейския икономически и социален комитет по време на панела, посветен на Европейският план за борба с 
рака на конференцията „Рецепта за бъдещето на Европа в лицето на социални, икономически и здравни 
предизвикателства след COVID-19“. 
 

„Пандемията ни показа, че иновациите и 
сътрудничеството са от ключово 
значение за преодоляването на всяко 
предизвикателство в здравеопазването. 
Социалните партньори и организациите 
на гражданското общество имат важна 
роля и трябва да предоставят 
информация на хората да разпознават 
ранните симптоми, да ги насърчават към 
превенция и водене на здравословен начин 
на живот. Инициативата на ЕК за 
създаване на план за борба с рака е ключова 
и ЕИСК възнамерява да играе основна роля 
в подкрепа на бързото му прилагане. През 
юни т.г. одобрихме инициативите за 

скрининг и проекти за превенция, като ще насърчаваме използването на нови технологии и усилията за повишаване 
на осведомеността на хората за превенция. Скрининговите и образователните инициативи трябва да са насочени 
към всички често срещани видове онкологични заболявания и да бъдат достъпни за възможно най-голям брой хора“, 
допълни още д-р Ангелова. Тя приветства и публикуваната наскоро от Европейската комисия Пътна карта[1] за изпълнение 
на Европейския план за борба с рака[2] и призова за нейното ефективно и бързо прилагане – особено в страните от Източна 
Европа. 
Според изнесените от нея данни всяка година се регистрират 14 милиона нови случая на онкологични заболявания, 3,4 
милиона от които – в Европа, а 8,2 милиона души в света губят битката с коварното заболяване. През последните 20 години 
грижите за хората с онкологични заболявания са се подобрили. Според данни от 2019 г. въпреки че повече хора са 
диагностицирани с рак, рискът от смърт е по-малък спрямо предходни години. За две десетилетия делът на онкоболните 
в Европа се е увеличил с 50%, докато ръстът при смъртните случаи е само с 20%. 
Съществуват несъответствия между държавите-членки по отношение на достъпността на медицинските услуги – особено 
за възрастните хора. Достъпът до здравни услуги е по-добър в страни с универсално здравно покритие, по-високи разходи 
за здравеопазване спрямо БВП и по-ниски икономически неравенства като Холандия, Германия, Швеция и Малта. 
В страните с най-добри резултати, включително Холандия, Финландия, Дания, Испания и Словения, около 75% от жените 
на възраст от 50 до 69 години, са били подложени на скрининг за рак на гърдата в рамките на две години. За разлика от 
тях, в Кипър и Унгария около 40%, а в България само около 20% от жените в тази възраст са били подложени на скрининг 
за рак на гърдата за период от две години. 
Скринингът за рак на дебелото черво при мъже на възраст от 50 до 74 години се използва слабо, въпреки съществуването 
на национални програми за скрининг в някои страни. В България, Кипър и Румъния до 90% от населението никога не са се 
подлагали на тази процедура. В Словения, Франция, Германия и Австрия всеки втори от мъжете е бил подложен на 
скрининг. 
За да се намалят националните, регионалните и социалните неравенства е изключително важно ЕС да включи всички 
държави-членки в прилагането на плана и да насърчи сътрудничеството между тях, включително чрез финансиране. 

https://bica-bg.org/%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf/#_ftn1
https://bica-bg.org/%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf/#_ftn2
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Изпълнението на плана трябва да отговори на специфичните нужди на пациентите и да се адаптира към различните 
национални обстоятелства – включително различната социално-икономическа среда на хората, възраст, пол, увреждане и 
други. 
Д-р Милена Ангелова настоя за подобряване на възможности за пациентите с рак да се възползват от висококачествено 
лечение, грижи и експертен опит, предоставени от други държави-членки. Тя се застъпи и за осигуряване и укрепване на 
добре функциониращ единен пазар за стоки, услуги и труд, свързани с онкологичните заболявания, и ефективното 
прилагане на принципите за правата на пациентите в трансграничното здравно обслужване. 
Като заключение главният секретар на АИКБ посочи, че предприятията играят централна роля в разработването на 
решения за превенция, скрининг, диагностика и лечение на рак. Сред основните задачи на компаниите е и намаляване на 
въздействието върху околната среда, разработването и произвеждането на безопасни продукти, подобряването на 
здравето и безопасността на работните места както и подкрепата на хората с онкологични заболявания в съчетаването на 
работа и лечение и плавното връщане на работа. За да насърчи това, ЕС трябва да осигури благоприятни условия за 
иновации, инвестиции и управление на бизнеса. 
Изказването на д-р Ангелова на конференцията може да намерите ТУК. 
[1]https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/2021-2025_cancer-roadmap_en.pdf 
[2]https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan_en 
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√ АОБР иска промяна срока на действие и размера на компенсациите за високите цени на електроенергията 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до премиера Стефан Янев, с искане за 
промяна на срока на действие и размера на компенсацията за високите цени на ел. енергията за небитови потребители. 
„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“, гласи част от писмото. 
С целия текст на писмото можете да се запознаете тук. 
  
News.bg 
 
√ Бизнесът иска по-големи компенсации за цената на тока и за по-дълго 
Програмата за компенсиране на бизнеса за цената на тока 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. Това заявяват в свое становище от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). 
Те посочват, че срокът на действие на мярката изтича в края на този месец, а борсовите цени на електроенергията 
продължават да нарастват на прага на зимния сезон. По данни на АОБР 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). 
По тази причина от бизнеса считат, че компенсаторният механизъм трябва да продължи, докато има екстремно високи 
цени, като същевременно бъде калибриран, така че да отразява адекватно техния размер. 
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). 
От АОБР изтъкват, че мярката вече има категорично положително становище от страна на ЕК, относима е до всички 
потребители на свободен пазар и ги адресира по равнопоставен начин. Според тях източникът на финансиране биха могли 
да са извънредните приходи от ДДС в бюджета в резултат на нарасналите цени на тока. Други средства могат да бъдат 
ползвани от излишъка на ФСЕС, както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. 
От бизнеса са на мнение, че компенсациите трябва 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 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/11/BriefingKulskiFoundation_MA.pdf
https://bica-bg.org/%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf/#_ftnref1
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/2021-2025_cancer-roadmap_en.pdf
https://bica-bg.org/%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf/#_ftnref2
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan_en
http://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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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", 
посочва се в позицията. 
От АОБР предлагат 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. 
Аргумент за такава платформа е, че почти половината от произведената електроенергия у нас се изнася. 
Според бизнеса комбинирането на въпросните три мерки ще доведе до справедливо редуциране на ценовия натиск над 
крайните потребители - както битови, така и небитови. 
Въпреки отминалите избори и очакванията за съставяне на ново правителство от АОБР призовават МС да вземе решение 
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. 
 
24 часа 
 
√ Работодателите искат компенсация за цените на тока за бизнеса и 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, съобщава БТА. 
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 
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). 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Удължават извънредната епидемична обстановка до края на март догодина 
Извънредната епидемична обстановка у нас се удължава до 31 март 2022 г. Това реши правителството на вчерашното си 
заседание. 
Кабинетът разреши и отпускането на средства за закупуването на нови лекарства срещу COVID-19. 
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Разпространението на COVID-19 в страната бележи интензивното развитие на поредната пандемична вълна. Засегнати са 
всички области на страната, като в 93% от тях 14-дневната заболяемост е над 500 на 100 000 население (в 8, от които 
показателят надхвърля 1000 нови случая на 100 000 население). 
Ваксинационният обхват в страната е 25,53% и e далеч от поставените от ЕС цели от 70% сред възрастни хора и население 
като цяло, посочват от правителствения пресцентър. 
Това допринася за регистрираните високи нива на заболяемост сред неваксинираните лица, които представят над 85% от 
всички заразени със SARS-CoV-2 лица. 
Удължаването на извънредната епидемична обстановка цели ограничаване на разпространението на COVID-19. 
На вчерашното си заседание кабинетът промени утвърдените максимални размери на разходи по бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2021 г. 
По този начин ведомството ще може да сключи договори за осигуряване на три лекарствени продукти за лечение нa COVlD-
19, посочват още от пресцентъра на Министерски съвет. 
Molnupiravir е противовирусно лекарство, предназначено за нехоспитализирани възрастни пациенти с лек до умерен 
COVID-19 и поне един рисков фактор, свързан с прогресия до тежък COVID-19. Лекарственият продукт е за перорална 
терапия за амбулаторна употреба и ще се предлага в опаковка за петдневен курс на лечение. 
Моноклоналното антитяло Regkirona е за лечение на умерена форма на COVID- 19, с прогноза за тежко развитие на 
заболяването и/или хоспитализация. Клиничните данни демонстрират доказано трикратно намаляване на 
хоспитализациите след приложение на лекарството. 
Лекарственият продукт Anakinra е подходящ за пациенти с индуциране от COVID-19 пневмония, с риск от прогресиране до 
тежка дихателна недостатъчност. Той се прилага чрез подкожна инжекция. 
 
√ МС одобри нова мярка от 30 млн. лева в подкрепа на туристическия сектор 
Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема 
за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, 
възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични 
мерки. 
Мярката се разработва като схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от 
туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради COVID -19. Администратор на помощта е 
Министерството на туризма. 
Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от 
Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква "б" от 
Договора за функционирането на ЕС. 
 
√ МС одобри 4,2 млн. лв. за три научни програми 
Правителството одобри 4 200 000 лева за 2021 г. за изпълнението на три национални научни програми, одобрени през 
септември 2018 г. 
Средствата са за изпълнение през четвъртата година на програмите „Опазване на околната среда и намаляване на риска 
от неблагоприятни явления и природни бедствия“, „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и 
„Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед). 
Целта на националните научни програми е преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, 
интеграция и консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградената 
инфраструктура, както и концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми. 
Основни цели на програмите са привличане на наши учени за изследователска работа в български научни и научно-
образователни институции, трансферът на знания и косвеното подобряване на качеството на висшето образование в 
страната. 
 
√ Кабинетът отпусна над 1,2 млн. лв. на ЦИК за съхранение на машините за гласуване 
Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1 274 955 лв. по бюджета на Централната избирателна комисия 
за 2021 г. 
Средствата са предназначени за финансовото обезпечаване на сключен договор за изпълнение на дейности, свързани със 
складиране, товаро-разтоварни и допълнителни логистични услуги във връзка със съхранението на специализираните 
устройства за електронно машинно гласуване. 
Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г. 
С РМС № 775 от 10 ноември 2021 г. за определяне на условията и реда за съхранението на устройствата за машинно 
гласуване е предвидено до осигуряването на подходящи помещения, които са държавна собственост, да се използват 
складове, които са частна собственост, наети от ЦИК. 
 
√ Увеличава се държавният дял в капитала на НДК 
Правителството увеличи дела на държавата като едноличен собственик на капитала на „Национален дворец на културата 
- Конгресен център София“ ЕАД с 8 млн. лв. 
Промените по бюджета на Министерството на културата са одобрени с правителствено постановление, с което се 
предоставят средства за придобиване от държавата на 8 000 броя емитирани нови акции на стойност 8 млн. лв. 
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С приемането на актовете на МС се осигуряват необходимите средства на Национален дворец на културата - Конгресен 
център София“ ЕАД за съхраняването и опазването на НДК като национален културен център, както и за цялостно 
преструктуриране и адаптиране на дейността на НДК в условията на продължаваща епидемична обстановка, посочват от 
правителствената пресслужба. 
 
√ Стефан Янев пред БНТ: Държавата ще разследва по най-добрия начин трагедията на АМ "Струма"  
Държавата трябва да разследва трагедията на АМ "Струма" по най-добрия начин, за да се извадят изводи и да се направят 
поуки, които да ни предпазят от подобни инциденти в бъдеще време. Това коментира в "Денят започва" премиерът Стефан 
Янев. 
Той призова да изчакаме разследващите да си свършат работата и те да коментират какви са причините и подходящите 
мерки, за да не допуснем това да се случи отново. 
По повод инцидента в дома за възрастни хора в село Рояк Стефан Янев увери, че държавата ще помогне на хората от дома. 
След инцидента са разпоредени нови проверки за пожароопасност и за социалните условия за функциониране на този тип 
заведения и цялостната им дейност. 
Служебният премиер заяви още, че правителството подготвя промени в Закона за обществените поръчки, касаещи ин хаус 
процедурите. Измененията ще бъдат предложетни на 47-ото Народно събрание. По думите му казусът с възложените 
поръчки за строежа на отсечките на АМ "Хемус", които все още нямат разрешителни, е не само законен, но и морален. 
Относно справянето с пандемията целта на служебното правителство е да се запази функционирането на държавата и в 
същото време да не се стига до претоварване на болниците, за да могат нуждаещите се да получават адекватна помощ. 
Според Стефан Янев правителството се е справило със ситуацията. Дневните данни вече показват повече оздравели, 
отколкото заболели, което значи, че тенденцията върви към спад на заболеваемостта. Това според Янев означава, че 
зеленият сертификат работи. 
Масовото тестване на малките ученици също дава резултат, заяви Янев. Правителството няма намерение да въвежда 
принудително ваксиниране. Повечето граждани са достатъчно мъдри и зрели, за да преценят дали това е принуда или 
начин да мислят за здравето си и за близките си, каза още Янев. 
 
√ Вътрешната сигурност - основна тема на третия ден преговори за кабинет  
Разговорите по инициатива на Продължаваме промяната, при които заедно с експерти на "Има такъв народ", БСП и 
"Демократична България" ще начертаят политиката на една бъдеща коалиция, продължават и днес, а темите са вътрешна 
сигурност, екология, регионално развитие и култура. 
Експертите на партиите обсъдиха вчера предложения за реформи в здравеопазването, образованието и земеделието. 
Обсъдиха и финансирането в образованието. 
Преговарящите се скараха за мерките за овладяване на ковид епидемията, но се обединиха, че е необходима промяна в 
начина на финансиране на здравната система. 
ВСИЧКО ЗА ПРЕГОВОРИТЕ ЧЕТЕТЕ ТУК 
 
√ Турската лира се срива, хората в страната протестират срещу обезценяването ѝ  
Турската лира си върна 7 процента от стойността, ден след историческото си обезценяване заради позициите на 
президента Ердоган в полза на свалянето на лихвените проценти. 
Тази година националната валута на Турция се е сринала с 45 на сто спрямо щатския долар, а половината от 
обезценяването се случи от началото на миналата седмица. Нестабилността и ръстът на цените тревожат инвеститорите и 
обикновените турци. 
Символично изгаряне на долари -така в Диарбекир протестираха срещу обезценяването на турската лира. Сривът на фона 
на инфлация от около 20 процента предвещава ускорено поскъпването на живота. Някои търговци преустановиха 
продажбите на електронни стоки и споделят, че клиентите вече виждат в смартфона инвестиция и валутно убежище, а не 
потребителска вещ. 
"В ателието дойде сметка за ток от 800 лири /63 долара/. Стоя на загасени лапми, нямам клиенти. Вечер затварям без нито 
една продажба, а сметката е 800 лири. Как да не се ядосваш?", се пита фризьорът Ертугрул Тепе. 
Сами е продавач на риба, има четири деца и не знае как семейството му ще успее да свърже двата края. Живеят под наем, 
но плащат и газ, и ток, и вода. 
Опозицията иска незабавни избори, като обвинява президента Ердоган, че тласка страната към криза. Той се закани да 
"спечели икономическата война за независимост" и защити политиката на Централната банка по намаляване на лихвените 
проценти. 
Засега няма действия в подкрепа на националната валута, въпреки призивите в тази насока на водещи турски икономисти. 
Чуват се мнения, че при настоящия обменен курс официалната инфлация до месеци може да надхвърли 30 процента, а 
при сегашната лихва по депозитите реалният лихвен процент е минус 15% - ситуация, непосилна за финансовата система. 
"Правителството вярва, че като сваля лихвите, ще увеличи инвестициите. Освен това ще отслаби лирата, което ще насърчи 
износа и ще реши проблема с настоящия дефицит", казва Тунк Сатироглу- финансов анализатор. 
От септември турската централната банка намали лихвите с общо 400 базисни пункта, докато останалите централни банки 
прибягват до рестриктивна политика за справяне с ръста на инфлацият, отбелязва Ройтерс. 
 
√ СЗО предупреждава, Европа е епицентър на пандемията 
Европа отново е в епицентъра на пандемията, предупредиха от Световната здравна организация. 

https://bntnews.bg/tema/pregovori-za-sastavyane-na-kabinet-642tema.html
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През изминалата седмица 60 процента от новозаразените и смъртните случаи са били регистрирани на нашия континент. 
От организацията предупредиха, че вариантът на Делта е увеличил риска от предаване на заразата сред ваксинираните 
хора. 
Генералният директор на организацията заяви, че сред имунизираните се е създало "фалшиво чувство за сигурност", а те 
продължават да се заразяват и да разпространяват вируса. 
Но все пак ваксините намаляват значително риска от тежко протичане на заразата и от смърт, подчертават от 
организацията. 
 
БНР 
 
√ Министър Везиева: Българският износ се увеличи с близо една четвърт в сравнение с миналата година  
Само за първите 9 месеца на настоящата година българският износ продължава да расте и до септември включително 
възлиза на 49,5 млрд. лв., заяви министърът на икономиката Даниела Везиева, позовавайки се на предварителните данни 
на БНБ и Националния статистически институт. 
Износът е с над 23% повече спрямо миналата година, когато нивата бяха значително по-ниски заради пандемията, посочи 
Везиева. Тя допълни, че постигнатото от българските експортно ориентирани компании е по-добро и в сравнение с 
предпандемичната 2019 г., което е доказателство за постепенното възстановяване на икономиката. 
По думите й само за месец септември 2021 г. общият износ на стоки възлиза на над 6 млрд. лв. и нараства с близо 26% на 
сто спрямо същия месец на предходната година. 
Икономическият министър подчерта, че българската икономика е експортно ориентирана и силно 
отворена,  като  търговията е съществена част, осигурява растеж и създава работни места. "Насърчаваме и се стремим да 
привлечем все повече инвестиции в иновациите и високите технологии, които да носят висока добавена стойност, както и 
да подпомагаме експортно ориентирани компании“, допълни тя. 
Служебният министър на икономиката изтъкна пред представителите на чуждестранния дипломатически корпус, че ЕС е 
водещ външнотърговски и инвестиционен партньор на България, като над 50% от търговията на България е със страните от 
Съюза, но развитието на отношенията с партньорите от трети страни също са от изключително значение за 
външноикономическата ни политика. 
Министърът на икономиката обяви, че служебното правителство работи и в посока подобряване на имиджа на страната 
пред чуждестранните инвеститори и изсветляване на бизнес средата, които вече се забелязват и се оценяват положително. 
"България отбеляза спрямо 2020 подобрение с 5 места в класация на Global Risk Profile, който публикува Глобалния индекс 
на публична и частна корупция“, добави Везиева. 
Според нея страната ни има потенциал да привлича инвестиции и да предостави благоприятни възможности за дейности 
в редица области като информационни и комуникационни технологии, електроника и електротехника, машиностроене, 
авточасти, високотехнологични промишлени производства и услуги, селско стопанство и хранително-вкусова 
промишленост, транспортна и логистична инфраструктура и туризъм. 
"Имаме изключително развит IT сектор и в момента част от приоритетите на служебния кабинет, заложени в Плана за 
възстановяване и устойчивост, са свързани с това този потенциал да прелее във високите технологии и в останалите 
индустрии“, добави министър Везиева. 
 
√ КЕВР обсъжда цената на природния газ за декември  
Цената на природния газ през декември ще бъде обсъдена в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
Предложението на „Булгаргаз“ предвижда поскъпване с около 3 процента. Увеличението обаче е изготвено преди около 
две седмици, а оттогава на европейските борси цените са скочили с около 10 на сто. 
Има повишение и при петрола и долара, което влияние върху цената на газа, който внасяме от Азербайджан. 
 
√ Можем да променим имейла и телефона си за контакт с НАП чрез нова услуга  
Електронните адреси за кореспонденция, на които НАП изпраща съобщения и документи до физическите и юридически 
лица, вече могат да се заявяват и коригират онлайн от клиентите чрез използване на нова електронна услуга „Управление 
на достъпи и на контактна информация“. Притежателите на ПИК, издаден от агенцията, или електронен подпис, могат да 
променят имейлите и телефоните за контакт с НАП за целите на изпълнението на данъчно-осигурителните изисквания. По 
този начин комуникацията между данъчната администрация и потребителите ще се улесни, намалявайки значително 
случаите на неактуална контактна информация. 
Електронният адрес за кореспонденция по чл. 28, ал. 2 от ДОПК за получаване на съобщения от НАП е задължителен за 
лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност, и поради тази причина актуалният имейл трябва да 
е един, поясняват от НАП. При всяко актуализиране на имейл, системата изпраща линк на електронна поща, който изисква 
потвърждение преди промяната да влезе в сила. Смяната на телефон за контакт се извършва в 2 стъпки, като няма пречка 
да бъде посочен мобилен номер, уточняват от приходната агенция. 
Новата услуга е достъпна под името „Управление на достъпи и на контактна информация“ в портала за е-услуги на НАП - 
https://portal.nra.bg/ . От НАП съветват потребителите да предоставят актуален имейл за кореспонденция, за да може 
комуникацията с приходната агенция да се извършва изцяло електронно, а не на хартия. 
 
 
 

https://portal.nra.bg/
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√ Влошаване на германските бизнес нагласи през ноември за пети пореден месец  
През ноември германските бизнес нагласи се влошиха за пети пореден месец, тъй като новата Covid вълна в страната 
доведе до спад на очакванията по-специално в сферата на услугите. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се понижи през ноември до 7-месечно дъно от 96,5 пункта спрямо 97,7 пункта през октомври, докато 
осредните прогнози на финансовите пазари бяха за понижение към 96,6 пункта. 
Според института Ifo компаниите са по-малко задоволени от текущата бизнес ситуация, а очакванията им в бъдеще са по-
песимистични. 
Индексът, измерващ текущите бизнес условия, спадна през ноември до 99,0 пункта от 100,2 пункта месец по-рано, докато 
индексът на Ifo института за бъдещите бизнес очаквания през следващите шест месеца се влоши до 94,2 от 95,4 пункта 
през октомври. 
Проблемите с веригите на доставки и четвъртата вълна на коронавируса са предизвикателство за германските компании, 
заяви президентът на института Ifo Клеменс Фюст. 
Проучването предполага, че германската икономика е в затруднение дори преди неотдавнашното затягане на 
противоепидемичните ограничения, като икономисти очакват нещата да се влошат доста през декември, тъй като Covid 
рестрикциите се затягат допълнително. 
 
√ Светлана Тихановска: ЕС действа бавно и неефективно по отношение на режима в Беларус  
Лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска обвини ЕС, че действа бавно и неефективно по отношение на 
режима в Беларус и поиска от Общността да предприеме три конкретни стъпки срещу него. Тя произнесе половин часова 
реч пред пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург, като бе прекъсвана неколкократно от аплодисменти. 
"В момента в тази зала има по-малко хора, отколкото политически затворници в Беларус. 882-ма мои съграждани са в 
затвора, само защото са упражнили основните си човешки права, които хората в останалата част на Европа приемат за 
даденост", започна речта си Тихановкса. 
Тя също така попита: 
"Дами и господа, мислите ли, че тези хора разбират какво имаме предвид, когато говорим за дългите бюрократични 
процеси в ЕС и за комплексна дипломация? Мислите ли, че изявленията за дълбока загриженост им дават доверие и 
надежда? Какво реално може да каже ЕС на народа на Беларус на забравените европейци, които искат същото, на което 
се радва останалата част от Европа?" 
"Може би нямам право  да ви моля за вашата помощ, защото тя заплашва вашите национални интереси или бизнес, но 
съм тук и го правя", каза Тихановска и допълни, че режимът в Беларус е вирус и колкото повече закъснява лечението му, 
става толкова по-зле: 
"Първо, изолация, за да се предпазим от разпространението му. Второ, лечение, за да унищожим негативния му ефект. И 
на последно място, но не и по значение,  имунитета, който позволява да държим тялото в добра форма" 
В тези рамки тя поиска пълна изолация и непризнаване на режима на Лукашенко, когото много медии в Европа все още 
назовават президент,  а също координация на усилията на ЕС и Обединеното кралство, така че санкциите срещу него да 
бъдат реални, а не символични и да не се спомага за обогатяването на режима.  
"Нека сме сигурни, че всички престъпления на режима ще бъдат предоставени на международен трибунал. Призовавам 
Европа да поеме инициативата за това", заяви Тихановска. 
 
√ Байдън слага край на санкциите срещу "Северен поток 2" чрез законопроект за отбраната  
Президентът на Съединените щати Джо Байдън има за цел да премахне американските санкции спрямо газопровода 
"Северен поток 2" чрез нов законопроект за отбраната, съобщи в сряда новинарското издание Foreign Policy. 
Източници на изданието, запознати с въпроса, заявиха, че държавният секретар Антъни Блинкън и неговите помощници 
са се обаждали на сенатори, за да осигурят подкрепа за оттеглянето на санкциите спрямо газопоровода. Те добавиха, че 
решението на администрацията на Байдън е мотивирано от намерението й да запази Германия като съюзник, особено ако 
напрежението между Русия и Украйна ескалира в нов въоръжен конфликт. 
По-рано този месец САЩ приеха нов набор от санкции срещу руски предприятия, свързани със "Северен поток 2" - ход, 
който беше осъден от Москва. 
 
Мениджър 
 
√ С минута мълчание започна заседанието на Министерския съвет 
С минута мълчание започна вчерашното редовно заседание на Министерския съвет в обявения Ден на национален 
траур. Знамената на държавните институции, включително и пред сградата на Министерският съвет бяха спуснати 
наполовина, в почит на жертвите от село Рояк и от автомагистрала "Струма". 
"Днес със смирение почитаме паметта на деветимата български граждани, загинали при пожара в дома за грижи за стари 
хора в село Рояк, и на загиналите граждани на Република Северна Македония в пътнотранспортното произшествие на 
автомагистрала "Струма", заяви министър-председателят Стефан Янев. 
Премиерът изрази дълбоки съболезнования към членовете на семействата и близките на загиналите в двете огромни 
трагедии за България и за Република Северна Македония. Министър-председателят Янев бе категоричен, че в тежките 
мигове на страдание съпричастността е от изключително значение. 
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√ Броят на безработните надхвърли четвърт милион души 
Новорегистрираните безработни в цялата страна за периода от края на декември 2020-а година до 21-и ноември 
надхвърлиха 250 000 души. За същия период устроените на работа чрез бюрата по труда са малко над 206 000 души. Това 
сочат най-новите данни от специализираното наблюдение на Националния статистически институт и Агенцията по 
заетостта заради пандемията Covid-19, предава БНР. 
В последната наблюдавана седмица от 15 до 21 ноември новорегистрираните безработни в страната са 5 241 души и са 
значително повече от започналите работа 2 869 души. 
За този период най голям е превесът на записаните в бюрата по труда над устроените на работа в областите Благоевград, 
Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Стара Загора и Хасково. На много места разликата е над три пъти в полза на 
новорегистрираните. 
Социалните експерти припомнят, че от декември 2019  до декември 2020 година записаните в бюрата по труда бяха малко 
над 418 хиляди души, а започналите работа 249 380.  
 
√ Премахване на клиничните пътеки и нов модел на финансиране обсъждани на преговорите за коалиционно 
правителство 
Премахване на търговския статут на болниците, премахване на клиничните пътеки и нов Закон за лечебните заведения 
предложиха от партия "Има такъв народ" по време на разговорите за изработване на коалиционно споразумение за 
бъдещо управление. Те са инициирани от "Продължаваме Промяната", а на масата на преговорите са поканени "Има такъв 
народ", БСП и "Демократична България". Разговорите на тема "Здравеопазване" се водят от Асен Василев, а срещите се 
провеждат в експертен формат. 
От "Има такъв народ" искат специализирани болници за лечение на коринавирус във всички области на страната, спешна 
подготовка на инфекционисти, както и създаване на кризисен щаб от вирусолози и други експерти, който да изказва 
публично мнението си за епидемията.  
"COVID зоните трябва да бъдат закрити, защото са неефективни", коментира, Андрей Чорбанов. По думите му, е 
необходимо да се създаде национална програма за Т-клетъчен скрининг, ваксинирането срещу коронавирусната инфекция 
да остане доброволен акт, както и да се направи пълен анализ на високата смъртност в страната. 
Създаване на електронно здравно досие в рамките на 6 месеца и премахване на клиничните пътеки, искат още от ИТН. 
Според тях здравната карта на страната трябва да бъде актуализирана, а моделът на финансиране в системата трябва да 
бъде променен като за целта трябва да се приеме нов Закон за лечебните заведения. С него трябва да бъдат въведени така 
наречените обществени лечебни заведения, които ще работят с пари от НЗОК и няма да бъдат регистрирани като търговски 
дружества. Предлага се и подоходно здравно облагане - според доходите на всеки. От партията искат и демонополизация 
на НЗОК. 
Чорбанов допълни, че е необходима дискусия за НЗОК и осигурителния модел. "Неплащането на здравните вноски да се 
приравни с неплащане на данъци. Да има пълна забрана за доплащане за дейности, които се заплащат от НЗОК", добави 
той. 
Да се закрие Изпълнителната агенция "Медицински надзор" и да се създаде агенция за медицински одит, контрол и 
акредитация, чието ръководство да се избира от Народното събрание, предложи още Чорбанов. По думите му е 
необходимо въвеждане на мандатност на ръководните длъжности в болниците, остойностяване на медицински дейности, 
въвеждане на електронен регистър на пациентите, ефективно работеща доболнична помощ, скринингови програми за 
ранно откриване на онкологични заболявания и др. 
От БСП настояват за краткосрочни мерки за справяне с епидемията от коронавирусна инфекция. За целта според тях трябва 
да бъдат създадени мобилни групи за ваксинация, които да посещават хора над 60 години, групи с повишен индекс на 
социален контакт и определени групи болни. От партията предлагат да се проведе разяснителна кампания за ваксините и 
епидемиологично проучване за преценка на обстановката в страната. И още - потоците в здравната система трябва да 
разделят, за да може освен коронавирус, да се лекуват и други социално значими заболявания, които са основна причина 
за повишена смъртност.  
"В последните особено 12 години здравната система беше сериозно обезличена. На базата на тази деградация на 
здравната система се стигна до печалните факти за повишена смъртност в разразилата се пандемия COVID-19. Причините 
не са във вируса, а в неспособността на здравната система да се справи", каза Георги Михайлов от БСП. 
Догодина болнициите в труднодостъпните райони трябва да придобият статут на "защитени" и да получат допълнително 
финансиране от държавата, предлагат от Левицата. От партията искат още 9% ДДС на лекарствата и безплатни 
медикаменти за деца до 14 години. 
От "Демократична България" искат спиране на неефективното разходване на пари за здраве и предлагат 3-степенен 
модел на финансиране: от Държавния бюджет, от НЗОК и от застрахователни фондове. Те настояват за изграждане на 
Национална детска болница.  
Според ДБ държавата трябва да започне да плаща в пълен размер здравните вноски на групите, които осигурява, 
а пациентите трябва да доплащат по-малко за лекарства. 
От "Продължаваме промяната" се обявиха за подобряване на достъпа до спешна помощ. За целта трябва да се осигурят 
добре оборудвани линейки, които да разполагат с апаратура за телемедицина. А вместо лекари в тях трябва да работят 
лекарски асистенти. От партията поискаха да се създаде здравна карта, в която да фигурират наличните специалисти в 
страната. 
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√ Таван за субсидиите и комасацията - спорни моменти в коалиционните преговори в сектор "Земеделие" 
Завишаване на контрола при производството на храни, стимулиране на местни производства и подпомагането на 
чувствителните сектори, като животновъдство и производство на плодове и зеленчуци, както и нуждата от напояване - това 
са идеите, около които преговарящите партии за съставяте на коалиционно споразумение на този етап имат пълно 
съгласие по темата "Земеделие". Тя е една от двете основни преговорни теми наред със Здравеоапзавена във втория ден 
на преговорите за коалиционно споразумение, инициирани от "Продължаваме Промяната", като на масата на преговорите 
са поканени "Има такъв народ", БСП и "Демократична България". Дискусиите се провеждат в експертен формат по 18 теми 
от вторник до събота. 
Очаквано налагането на таван на субсидиите и комасирането на земята са спорните моменти, по които потенциалните 
партньори в правителството тепърва ще търсят съгласие, предава БНР.  
България е страната, в която най-голям дял от европейските субсидии се получава от най-малък дял земеделски 
производители, припомниха от "Да, България". Според представителите на партията, у нас земеделието е изкривено и 
затова трябва да се обърне сериозно внимание за така нареченото налагане на тавани на плащанията. Ето защо те 
предлагат да може да се използва таванът на плащанията от сто хиляди лева. 
От ИТН обаче предупредиха, че това трябва да стане на база на един много сериозен анализ, защото огромна част от 
земеделската земя в България се дава под аренда. Това означава, че една огромна част от тези субсидии през арендата 
влизат в икономическия живот на страната ни, аргументираха се от партията.  
"Продължаваме промяната" подкрепят идеята за налагане на таван на субсидиите, но не споменаха конкретна сума, до 
която трябва да се ограничат сумите.  
От БСП се въздържаха от подкрепа за таваните. Според представителите на Левицата е важно да се уточни с какво този 
таван помага на малките и средни производители.  
В България кооперирането е трудно осъществимо и оттам трябва да се изхожда от политиките в сектор "Земеделие", смятат 
от БСП. Експертите на партията настояват за гаранционен фонд, което да не налага стопаните да ипотекират имуществото 
си при всеки заем. От левицата настояват още за контрол върху пестицидите, както и за изграждането на напоителни 
системи в страната чрез бюджета с инвестиции в помпените станции. 
 
√ ЕК не открива макроикономически дисбаланси в България 
През юни 2021 година не са установени макроикономически дисбаланси в България. В актуализираната оценка на 
Европейската комисия, включваща данни до 2020 година, показателят за растеж на номиналните разходите за труд за 
единица продукция (ULC) е над индикативните прагове.  
В доклада на ЕК, публикуван вчера, се припомня, че след като се е свил с 4,4 на сто през 2020 година, се очаква реалният 
брутен вътрешен продукт (БВП) на страната ни да нарасне с 3,8 на сто през 2021 година и с 4,1 на сто през 2022 година, 
предава БТА.  
Прогнозите са, че със завръщането към икономически растеж, номиналният БВП през 2022 година ще бъде със 17 процента 
над равнището от 2019 година. 
От Брюксел обобщават следните икономически събития за България: 
- Салдото по текущата сметка е регистрирало малък дефицит от 0,3 на сто от БВП през 2020 година за първи път 
от 2012 година. Този спад се дължи основно на свиването на износа на туристически услуги заради пандемията от 
Covid-19. Възстановяването на приходите от туризъм е започнало през 2021 година и се очаква да продължи и през 
2022 година. Отрицателната международна инвестиционна позиция (NIIP), която се състои основно от преки 
чуждестранни инвестиции, продължава да се подобрява благодарение на допълнителното акумулиране на резервни 
активи. 
- Номиналните разходи за труд за единица продукция са се увеличили допълнително през 2020 година заради малко по-
ниската обща производителност в контекста на натрупан труд. Очаква се в бъдеще разходите за труд на единица 
продукция да продължат да се повишават значително, макар и в по-малка степен, отколкото през 2020 година. Това 
ще стане въпреки възстановяващия се растеж на производителността, тъй като ще нарасне силно 
възнаграждението на служител. 
- Корпоративната задлъжнялост се е увеличила през 2020 година, но се очаква тя да намалее с икономическото 
възстановяване. Въпреки умерения растеж на кредитите рязкото намаляване на БВП през 2020 година временно 
обърна процеса на спад на дълга, който се основава на силен растеж на номиналния БВП. С възстановяване на 
икономиката съотношението на корпоративния дълг към БВП отново ще тръгне надолу. Реалният темп на 
нарастване на цените на жилища се е ускорил до 5,2 на сто през 2020 година. Очаква се той да се забави през 2021 
година, но да се поддържа от динамичния растеж на ипотечните кредити. 
- Държавният дълг е бил под 25 на сто от БВП през 2020 година и се очаква да остане под 30 процента от БВП през 
2021 година въпреки планираното увеличение на държавните разходи. 
- Финансовият сектор е поддържал достатъчна ликвидност и задоволителен капитал по време на кризата с Covid-
19, подкрепен от мерките на Българската национална банка, въведени през март 2020 година, и влизането на 
България в Банковия съюз през юли 2020 година. Коефициентът на необслужваните кредити остава висок, въпреки че 
се е понижил допълнително до 5,9 на сто през 2020 година. Важно ще е да се следи отблизо влиянието от отмяната 
на мерки за държавна подкрепа като мораториума върху заемите и гаранционните схеми. 
- Условията на пазара труда не са били особено засегнати от рецесията през 2020 година благодарение основно на 
схеми за краткосрочна заетост. Равнището на безработицата е нараснало до 5,1 на сто през 2020 година спрямо 
исторически минимум през 2019 година, но прогнозата е да се понижи от 2022 година. 
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В заключение експертите на ЕК пишат, че България е влязла в кризата с Covid-19 без определени макроикономически 
дисбаланси, въпреки че необслужваните кредити и корпоративна задлъжнялост са били сравнително високи, макар и 
намаляващи. С Covid-кризата съотношението на дълга на частния сектор към БВП временно е нараснало през 2020 година, 
но се очаква да спадне. Според прогнозите компенсирането на заплатите ще продължи по пътя на предпандемичния си 
растеж.  
Като цяло ЕК не намира за необходимо на този етап да пристъпи към по-задълбочен анализ по механизма за наблюдение 
на макроикономическите дисабалнси.  
 
√ България ще получи 139 млн. евро от ЕС за преодоляване на последиците от пандемията догодина 
За следващата година България получава от бюджета на ЕС 139 651 309 евро по фонда, предназначен за преодоляване на 
последиците от пандемията. Това сочат данни, представени вчера от Европейската комисия, предава БТА.  
ЕК разпределя около 11 милиарда евро по текущи цени за държавите от ЕС, като средствата ще послужат за мерки за 
икономическо възстановяване, за подобряване на здравните системи, в подкрепа на най-уязвимите групи от населението. 
Комисията очаква средствата да бъдат насочени в полза на цифровизацията и прехода към природосъобразна икономика.  
Средствата се отпускат на две части, като се отчита въздействието на пандемията, се отбелязва в съобщение на комисията. 
Разпределението е по данните за БВП, безработицата и младежката безработица в отделните държави.  
Комисията отбелязва, че в България служителите, борещи се с пандемията на първа линия, са получили допълнително 
възнаграждение по обособения бюджет, а възрастните хора и хората с увреждания получават здравни и социални услуги 
у дома. ЕС обособи бюджетен фонд с допълнително финансиране от 50,6 милиарда евро, които да се използват до края на 
2023 г.  
Целта на фонда е да помогне за икономическото и социалното възстановяване от пандемията, като се насърчават 
преодоляването на последиците от кризата и устойчивостта на здравните системи, предприятията и подкрепата за най-
уязвимите групи.  
За тази година фондът разполага с около 40 милиарда евро и над 90 над сто от тези средства са разпределени за 
инвестиционни програми. Финансирането беше използвано като мост между спешните мерки, предприети в началото на 
кризата, и преодоляването на последиците от пандемията в дългосрочен план, пояснява ЕК.  
 
√ Три проекта на "Булгартрансгаз" са включени в Петия списък на проекти от общ интерес за ЕС 
Европейската комисия прие и публикува Петия списък на проекти от общ интерес /ПОИ/ на 19 ноември 2021 г. В списъка 
са включени три проекта на "Булгартрансгаз" ЕАД, съобщиха от дружеството. Това са проектите за разширение на 
подземното газохранилище Чирен, за газопроводна междусистемна връзка България-Сърбия /IBS/, както и за 
рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система.  
Проектите попадат в Клъстер номер 6.20. за увеличаване на капацитета за съхранение в Югоизточна Европа и Клъстер 
номер 6.8. за развитие и укрепване на инфраструктурата, който да позволи развитието на Газов хъб "Балкан", уточняват от 
"Булгартрансгаз".  
От дружеството считат, че включването на тези три приоритетни проекта на "Булгартрансгаз" ЕАД в петия списък доказва 
стратегическата роля на българската газопреносна система за гарантиране сигурността на доставките и интегрирането на 
газовите пазари в региона. Те ще стимулират диверсификацията на източниците и конкуренцията между доставчиците на 
газ. Реализацията на проектите ще допринесе и за намаляване на емисиите на парникови газове чрез създаването на 
условия за замяна с природен газ на използваните понастоящем въглища.  
Чрез разширението на ПГХ Чирен ще се повишат капацитетите за съхранение от 550 млн. куб. метра до 1 млрд. куб. метра 
и за добив и нагнетяване от 3,5 млн. куб. метра дневно до 8-10 млн. куб. метра дневно. Това ще стимулира навлизането на 
нови пазарни участници и е от значителен интерес за търговците на втечнен природен газ, които ще могат да се възползват 
от допълнителна гъвкавост при доставките до своите клиенти. "Булгартрансгаз" ЕАД кандидатства за съфинансиране на 
разширението по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility - CEF). Проектът е в синергия с LNG 
терминала край Александруполис, в който дружеството участва с 20 процента от акционерния капитал на проектната 
компания.  
Целта на газопровода IBS е да свърже газопреносните системи на "Булгартрансгаз" ЕАД и JP "SRBIJAGAS", като осигури 
значим нов капацитет за пренос между двете мрежи, а чрез съществуващите връзки - и с останалите страни в региона. 
Проектният капацитет на газопровода е 1,8 млрд. куб. метра годишно с възможност за реверсивен пренос. До момента 
проектът е съфинансиран от CEF с 28,2 млн. евро, допълват от дружеството.  
Проектът за рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система е планиран в три фази. 
Дейностите по проекта водят до гарантиране на сигурен и надежден пренос на природен газ, подобряване на 
ефективността, надеждността и гъвкавостта на преносната система и възможности за пренос на допълнителни количества 
природен газ през територията на страната, постъпващи през съществуващите и планирани точки на междусистемно 
свързване. През 2022 г. се очаква да бъде приключено изпълнението на втората фаза, съфинансирана с 27,6 млн. евро от 
CEF. 
Първа и втора фаза на проекта включват модернизацията на общо 4 компресорни станции с инсталиране на 10 нови 
нискоемисионни газотурбинни компресорни агрегата, изграждане на 20 км нов газопровод и рехабилитация и подмяна на 
81 км съществуващи газопроводи. Третата фаза на проекта предвижда изграждане на около 19 км нов газопровод и 
компресорна станция с мощност 20 мегаватчаса. Реализацията й ще позволи допълнително увеличение на капацитета на 
IBS до 2,4 млрд. куб. метра годишно, се посочва още в съобщението.  
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√ Най-скъпият ток днес е във Франция, цените на свободния пазар "танцуват" около 300 евро за мегаватчас 
Цената на електроенергията в Европа продължава да се повишава и ако в началото на тази седмица цените на повечето 
енергийни борси в Европа бяха около и над 250 евро за мегаватчас, то с всеки изминаващ ден стойностите вървят нагоре 
и гравитират около психологическия праг от 300 евро. А във Франция бе прехвърлена и тази граница. Това показваха вчера 
данните на платформата energylive при сделките в сегмента "ден напред" с доставка за днес, 25 ноември. 
Най-скъпият ток днес ще във Франция - 302,14 евро за мегаватчас. Борсата в Швейцария затвори на цена от 297,51 евро, а 
тази в Хърватия - 284,58 евро за мегаватчас. Българската независима енергийна борса се нарежда на по-високите места в 
класацията по стойност на електроенергията с 278,41 евро /544,52 лева/ за мегаватчас, пише БТА. От energylive са 
изчислили, че това е повишение с 2,2 процента спрямо цената за вчера. Това е и най-високата стойност през последната 
седмица. От началото на текущата седмица цената в този сегмент надвишава 500 лева за мегаватчас. За понеделник беше 
504,30 лева за мегаватчас, за вторник - 524,26 лв., за сряда - 532,56 лева, докато вчера достигна 544,52 лева. В другия 
сегмент - "в рамките на деня", среднопретеглената цена с ден за доставка за вчера, 24 ноември, към 15.30 ч. бе 639,33 лева 
за мегаватчас. 
Най-евтиният ток днес отново ще е в Полша - 133,06 евро за мегаватчас. Там дори се отчита намаление с 18,4 на сто спрямо 
цената за вчера. На второ място в Стария континент най-ниска стойност на електроенергията е постигната в Нидерландия 
- 196,35 евро. На следващо място се нарежда общата борса на Германия и Люксембург - с цена за тока от 243,35 евро за 
мегаватчас. 
 
√ 13% от работещите в ЕС са самонаети 
През второто тримесечие на 2021 година 13% от заетите хора във възрастовата група 20-64 години в Европейския съюз са 
били самонаети. Останалата част от работещите са класифицирани предимно като служители (86%), а малък дял (по-малко 
от 1%) - като семейни работници, отчита европейската статистическа служба Евростат. 
Сред самонаетите мъжете превъзхождат по численсот значително жените (67 % спрямо 33%). За сравнение, 
разпределението при двата пола при категорията „служители“ е доста по-равномерно – 52% срещу 48%. 
При разбивка по възраст, най-големият дял самонаети лица има сред групата 55-64 години – 17%.  При групата 15-24 г. 
процентът е 4%, а при тези на възраст между 25 и 54 г. е 13%. 
 

 
 
Освен това самонаети се срещат малко по-често сред хората с ниска степен на образование (16% от самонаетите са с ниска 
степен на образование спрямо 125  със средно равнище на образование и 13% с висше образование). 
През второто тримесечие на 2021 г. само 4% от заетите хора  в ЕСна възраст между 20 и 64 години са имали втора работа 
в. Сред тях 57% са работили на второ място като служители, а 39% - като самонаети. 
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Сред страните членки на ЕС, най-нисък дял на хората, работещи на две места, е регистриран в Нидерландия - 10%. Следват 
Финландия и Дания с по 7% и Естония и Литва с по 6%. Най-нисък е делът в България, Румъния и Швеция – 0,5%. 
 

 
 
√ Борсите в Европа търсят посока в средата на седмицата 
Европейските борсови индекси търсят посока в ранната търговия в сряда - от една страна подкрепени от по-високите цени 
на суровините, а от друга потиснати от страховете около влошаващата се ситуация с COVID-19 в Европа и възможността за 
въвеждане на по-строги ограничителни мерки, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,73 пункта, или 0,15%, до 478,53 пункта, след като вчера записа най-
лошото си представяне от близо два месеца заради опасенията от повишаване на лихвените проценти. Индексът на 
петролните и газовите компании SXEP се повиши  с 0,50%, след като цените на петрола продължиха да нарастват, тъй като 
инвеститорите остават скептични относно ефективността на водещото от САЩ координирано освобождаване на петролни 
резерви. 
 Немският показател DAX се понижи със 101,44 пункта, или 0,64%, до 15 835,56 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100  изтри 5,64 пункта от стойността си, или 0,08%, достигайки ниво от 7 261,05 пункта. Френският измерител 
CAC 40 се понижи с 38,08 пункта, или 0,54%, до 7 006,53 пункта. 
Европейските акции вървят към седмични загуби, тъй като опасенията от затягане на мерките срещу COVID-19, повишаване 
на лихвите и продължаващ ръст на инфлацията доведоха до влошаване на перспективите за икономически растеж. 
„Хората чакат да видят какъв ефект ще имат мерките срещу COVID-19 върху икономическия растеж през четвъртото 
тримесечие на годината. Ако ситуацията се влоши може да видим по-агресивни действия от правителствата, което е 
причина за загриженост за цялостният икономически растеж в Европа“, коментира Ник Нелсън от UBS. Той обаче подчерта, 
че сезонът на отчетите за третото тримесечие тази година е бил един от най-добрите в истроията на Европа. 
Последните данни на Refinitiv показват, че печалбите на компаниите, листвани в STOXX 600, се очаква да нараснат с 58,8% 
до 102,7 милиарда евро (115,4 милиарда долара) през третото тримесечие спрямо същия период на предходната година. 
Тази прогноза представлява поредното понижение в сравнение с очакваният ръст от 60,4% предходната седмица и 60,7% 
седмицата преди това,. 
Междувременно проучването на института Ifo показа, че германските бизнес нагласи са се влошили за пети пореден месец 
в ноември на фона на проблемите с веригата на доставки и рекордния брой новозаразени с COVID-19 в Германия. 
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Акциите на Telecom Italia  поскъпнаха с 9,6% на фона на появилата се в медиите информация, че американската компания 
за частен капитал KKR & Co. е готова да увеличи офертата си за италианския телекомуникационен оператор, след като най-
големият му акционер Vivendi определи първоначалната оферта от 10,8 млрд. евро като твърде ниска. 
Цената на книжата на френската кетъринг компания Elior Group се повиши с 0,25%, след като тя обяви нови нови цели за 
следващата си фискална година и отчете най-доброто си тримесечно от началото на пандемията. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Американските борсови индекси не намериха единна посока във вторник, след като технологичният показател Nasdaq 
записа втори пореден спад на фона на очакванията за увеличение на лихвите, които оказват натиск върху акциите на расте, 
пише Си Ен Би Си 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 194,55 пункта, или 0,55%, до 35 813,8 пункта, подкрепен от доброто 
представяне на акциите на компаниите от банковия и енергийния сектор Широкообхватният показател Standard & Poor’s 
500 напредна със 7,76 пункта, или 0,17%, до 4 690,7 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се 
понижи със 79,62 пункта, или 0,5%, до 15 775,14 пункта, след като доходността на държавните ценни книжа се повиши на 
фона на решението на президента на САЩ Джо Байдън да номинира председателя на Федералния резерв Джером Пауъл 
за нов мандат начело на централната банка. 
Доходността на 10-годишените американски ДЦК се движи близо до ниво от 1,67% във вторник спярмо 1,54% в петък. На 
този фон цената цената на книжата на JP Morgan поскъпна с 2,39%, като печалби регистрира целият банков сектор. 
Акциите на Meta, компанията майка на Facebook, поевтиняха с 1,23%, а тези на Roku и модерна – с 2,13% и 2,23%. Цената 
на книжата на Zoom Video Communications се срина с 14,71%, след като компанията надмина очакванията за печалба, но 
предупреди, че очаква забавяне ма фона на отслабването на пандемията от COVID-19 и спада на търсенето на услуги за 
комуникация от разстояние. 
Цените на книжата на енергийните компании също поскъпнаха, след като президентът Джо Байдън обяви, че САЩ ще 
освободят петрол от стратегическите си резерви в опит да намалят цените на горивата в момент, в който инфлацията в 
страната е на най-високото си ниво от три десетилетия. 
Акциите на Best Buy поевтиняха  с 12,31%, след като компанията заяви, сравнимите й продажби и маржът на брутната 
печалба могат да се свият през четвъртото тримесечие спрямо същия период година по-рано. 
Позитивна новина дойде от Western Digital, чиито акции поскъпнаха с 6,32% на фона на повишаване на рейтинга от Mizuho. 
Пазарите в САЩ ще бъдат затворени по случай Деня на благодарността в четвъртък. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда на 
фона на повишението на доходността на американските държавни ценни книжа и волатилните цени на петрола заради 
освобождаването на резерви от САЩ и други страни, предаде Ройтерс. 
„Доходността по 10-годишните облигации расте, а доларът е силен. Това се отразява негативно на азиатските пазари и на 
много валути с изключение на китайския юан“, коментира Карлос Казанова от швейцарската частна банка UBP. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 471,45 пункта, или 1,58%, до 29 302,66 пункта, след 
като вчера японските пазари останаха затворени заради национален празник. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 3,61 пункта, или 0,1%, до 3 592,7пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite не записа съществена промяна, задържайки се на ниво от 2 520,48 пункта. 
Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 33,92 пункта, или 0,14%, до 24 685,5 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад от 3,04 пункта, или 0,1%, до 2 994,29 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 11,2 пункта, или 0,15%, до 7 399,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 1,12 пункта, или 0,18%, до 622,66 пункта. BGBX40 се повиши с 0,24 пункта, или 0,17%, до 140,31 пункта. 
BGTR30 напредна с 2,58 пункта, или 0,39%, до 670,99 пункта. BGREIT се понижи с 0,67 пункта, или 0,40%, до 165,53 пункта. 
 
√ Новата премиерка на Швеция подаде оставка броени часове след като беше избрана заради криза с бюджета 
Парламентът на Швеция гласува срещу предложения от правителството проект на бюджет за следващата година и това 
доведе до нова правителствена криза броени часове след като страната се сдоби с първата жена премиер, предадоха 
световните агенции, цитирани от БТА. 
Депутатите гласуваха против правителствения проектобюджет и в същото време подкрепиха предложението на три 
опозиционни партии за алтернативен бюджет, а именно на Умерената коалиционна партия, на Християндемократическата 
партия и на Шведски демократи. За това опозиционно предложение гласуваха 153 депутати, а против него 143 депутати. В 
резултат на този развой на нещата Партията на зелените, която влиза в управляващата коалиция обяви, че се изтегля от 
нея, защото не може да приеме предложение за бюджет, което идва отчасти от Шведски демократи. 
Веднага след това новоизбраната шведска премиерка Магдалена Андершон обяви, че е принудена да подаде оставка и 
заяви, че ще остави процеса по съставяне на ново шведско правителство в ръцете на парламента. 
 
√ Олаф Шолц наследява Ангела Меркел на канцлерския пост 
Лидерите на трите партии, които ще съставят новото правителство на Германия, сключиха коалиционно споразумение, 
което предвижда социалдемократът Олаф Шолц да стане следващият канцлер на страната, предаде „Политико“. 
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Очакванията са коалицията между Германската социалдемократическа партия, Зелените и Свободната Демократическа 
партия да поеме властта в страната в началото на следващия месец, като по този начин ще бъде сложен край на 16-
годишното управление на консерваторите под ръководството на Ангела Меркел. 
След като Меркел не се кандидатира за нов мандат, социалдемократите успяха да спечелят парламентарните избори в 
страната през септември. Това постави Шолц, който бе министър на финансите в последното правителство на Меркел, във 
водеща позиция за канцлерския пост. 
Той ще поеме управлението на страната в момент, в който тя се бори с рязко нарастващ брой на заразените с COVID-19 – 
ситуация, която раздели политиците в страната на лагери за и против въвеждане на нови ограничителни мерки. 
Пактът слага край на близо петседмичните официални преговори, в които взеха участие близо 300 преговарящи от 22 
работни групи. Екипите работиха при закрити врата, като лидерите на партиите не споделиха публично много информация 
за разговорите. 
От самото начало коалицията между социалдемократите, зелените и либералите, известна като „Коалиция Светофар“, 
заради червеният, зеленият и жълтият цвят, с които се свързват партиите, се стара да поддържа цивилизован и 
оптимистичен тон, с което да контрастира на провалилите се преговори между консерваторите, зелените и либералите от 
2017 г. 
Опитите на партиите да демонстрират обединение предизвикаха подигравки в някои германски медии, особено след като 
лидерите на Зелените и Свободната Демократическа партия си направиха общо селфи. Макар че двете партии никога не 
са били естествени партньори, предвид фокусът върху околната среда и социалното равенство на първите и вярата в 
свободния пазар и ниските данъци на вторите, засега те успяват да поддържат мир помежду си. 
 
√ Сагата с газопровода "Северен поток-2" приема нови обрати 
Германия се намира в разгара на четвъртата пандемична вълна, а миналата сряда германската канцлерка Ангела Меркел 
определи ситуацията с COVID-19 в страната като драматична. На политическата сцена в Германия ситуацията е не по-малко 
турбулентна. Изборите през септември бяха спечелени със съвсем малка преднина от Германската социалдемократическа 
партия (ГСДП), която бе принудена да води сложни и продължителни преговори за съставяне на управляваща коалиция 
"светофар" със "Зелените" и Свободната демократическа партия (СвДП).  
На този фон миналия вторник дългогодишната сага с пускането на предизвикалия много полемика газопровод "Северен 
поток-2" прие нов неочакван обрат, пише БТА в обзорен материал по темата. 
Германският енергиен регулатор спря сертифицирането на газопровода заради правни претенции към организационната 
форма на компанията оператор като постанови, че базираният в Швейцария консорциум трябва да създаде дъщерно 
дружество в Германия, за да получи желания лиценз за дейност. 
Решението бе изненада за Кремъл, който очакваше газопроводът да заработи още през октомври. Само ден преди това 
германската Федерална агенция за регулация на мрежите съобщи, че украинската държавна компания "Нафтогаз" също 
ще участва в сертифицирането на оператора на проекта "Северен поток-2". 
Германският регулатор реши също така, че в сертификацията ще участва и Операторът на газопреносната система на 
Украйна. Ръководителят на "Нафтогаз" Юрий Витренко приветства решението на германския регулатор. Украйна е 
противник на газопровода и ще загуби приходи от транзитни такси, ако руският газ започне да тече по тръби извън 
територията й.  
Според германския регулатор сертификацията на оператора на "Северен поток-2" е възможна само ако този оператор е 
организиран в правна форма съгласно германското законодателство, а сегашното регистрирано в Швейцария дружество, 
създадено да управлява германската част от газопровода, не отговаря на условията да бъде "независим преносен 
оператор". Докато "основните активи и човешки ресурси не бъдат прехвърлени" на новото дъщерно дружество и тази 
стъпка бъде проверена, процедурата по сертифициране ще бъде замразена, съобщи Бундеснецагентур. Според германски 
правителствени източници последното решение на германския регулатор може да отложи въвеждането в експлоатация 
на "Северен поток-2" до март догодина. 
Кремъл заяви още на следващия ден след обявяването на решението на регулатора, че не съзира политически мотив зад 
приемането му и каза, че сертификацията е "сложен процес". Според източници на Ройтерс, Германия е настоявала 
"Газпром" да спазва както германските закони, така и правилата на Европейския съюз, и е предупредила да се избягват 
незаконни продажби на газ. 
Спорът за актуализираната газова директива на ЕС, която влезе в сила на 23 май 2019 г., обаче остава още един 
препъникамък пред пускането на газопровода. Нейните разпоредби гласят, че тръбата, положена след определена дата, 
трябва да бъде или частично запълнена от алтернативен доставчик, или нейният участък на територията на ЕС трябва да е 
собственост на трета компания. Засега германският регулатор и съдебни органи решиха да не правят изключение за 
възлизащия на стойност 11 млрд. долара проект "Северен поток-2" от действието на директивата.  
Това не е първото спиране на сертификацията на "Северен поток-2", като подобно имаше за подводната част от 
газопровода от страна на международната сертификационна компания "Дет норске веритас" през януари 2021 г., след 
приемането на поредния пакет американски санкции срещу него. Срещу тръбата остро възразяват както САЩ, така и 
редица европейски държави, според които газопроводът ще направи Европа още по-зависима от руския газ. Русия отрича 
да е намалила нарочно доставките на газ за ЕС и да е предизвикала енергийната криза с цел по-бързо да бъде 
сертифициран и пуснат "Северен поток-2".  
Вчера министерството на финансите на САЩ въведе нови санкции във връзка с проекта за газопровод "Северен поток 2". 
Този път под прицел е базираната в Кипър компания за морски транспорт "Трансадрия", и намиращият се под руски флаг 
кораб "Марлин". Рестрикциите се въвеждат въз основа на закона за защита на енергийната сигурност на Европа (PEESA), 
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датиращ от 2019 г. и подписан от президента на САЩ Джо Байдън през август тази година. Той позволява на американската 
администрация да въвежда санкции по отношение на някои руски тръбопроводи, предназначени за износ на 
енергоносители, припомня ТАСС.  
За санкциите срещу "Трансадрия" и "Марлин" съобщи още онзиден американският държавен секретар Антъни Блинкън. 
Тогава стана ясно, че Държавният департамент на САЩ е внесъл в Конгреса доклад въз основа на закона за защита на 
енергийната сигурност на Европа. В доклада се споменава за втори плавателен съд, който не бе назован от Блинкън. 
Според медийни информации обаче САЩ са решили въпросният кораб да не попада в черния списък, тъй като е германска 
собственост. Според агенция Блумбърг това е "Блу шип", който е собственост на структура, свързана с германското 
правителство. До този момент администрацията на американския президент Джо Байдън е наложила санкции на осем 
лица и е квалифицирала 16 плавателни съда като блокирана собственост във връзка със "Северен поток 2".  
Целта на новите санкции вероятно е да бъде засилен натискът върху Русия, без да бъде настройвана Германия срещу САЩ, 
отбелязва агенция Блумбърг. Администрацията на Байдън се отказа да се бори директно срещу "Северен поток 2", 
отбелязва Франс прес. Агенцията определя новите санкции като символични. 
По оценки на САЩ газопроводът ще бъде въведен в експлоатация до няколко месеца. Новите американски санкции бяха 
приветствани от изпълнителния директор на украинската газова компания "Нафтогаз" Юрий Витренко, според когото Русия 
използва природния газ в качеството на геополитическо оръжие, посочва ДПА.  
 
√ Международната морска камара: Най-лошото за глобалните вериги на доставки отмина 
Най-лошото за глобалните вериги на доставки отмина, но корабоплавателна индустрия все още е изправена преди редица 
трудности. Това заяви пред Си Ен Би Си Есбен Полсън, председател на Международната морска камара. 
„Възможно е все още да има колебания, но като цяло мисля, че най-лошото е отминало“, коментира той. 
Полсън обясни, че търговците на дребно са осъществили „значително количество“ предварителни поръчки, което трябва 
да помогне за облекчаване на недостига на стоки. Освен това в момента се сторят нови контейноровози, които ще 
допълнят капацитета за транспорт през следващите 24 до 36 месеца, отбелязва той. 
Глобалната търговия се възстанови силно след спад в първите месеци на пандемията COVID-19. Същевременно с това 
цените на превоз нараснаха значително, тъй като корабните компании, доставчиците на логистични услуги и пристанищата 
изпитат затруднения с поддържането на същото темпо, с което расте обемът на търговия. 
„Корабоплавателна индустрия все още е изправена пред няколко трайни проблема, каза Полсън. Сред тях са трудностите 
при смяната на екипажа и бавния напредък при ваксинирането на моряците, каза той. 
Много страни продължават да налагат ограничения върху пътуванията в опит да предотвратят разпространението на 
COVID-19. Това възпрепятства възможността на някои моряци да пътуват между корабите (тяхното работно място) и 
страните им на пребиваване. 
Тази ситуация се влошава и от ограничения достъп на моряците до ваксини срещу COVID-19 в момент, когато много страни 
изискват пътниците да бъдат напълно ваксинирани. В доклад на Global Maritime Forum се посочва, че делът на 
ваксинираните моряци нараснал от 31% през октомври до 41% този месец, което по-думите на Полсън е добър напредък. 
Международната морска камара обаче настоява правителствата да обявят моряците за „ключови работници“, така че 
ваксинацията им срещу коронавирус да бъде приоритизирана. 
„Въпреки че имаше известна промяна и някои подобрения, проблемът не е изчезнал и няма да изчезне, докато 
правителствата не изпълнят задълженията си правилно“, каза той. 
 
Икономически живот 
 
√ 2020 година добра за българските ТИР превози след кошмарна 2019-та 
За България 2019 година е била кошмарна по отношение на товарните автомобилни превози. Страната ни отчита рязък 
спад спрямо 2015 година по всички показатели, сочат данните на Евростат. 
На база тонкилометри страната ни е първа по спад ( -36,4 %), следвана от Чехия (-33,5 %) и Естония (-23,5 %). Повече от 
половината страни членки отчитат увеличение, като най-голямо е при Литва (+100,6 %), Румъния (+56,4 %), Кипър (+52,4 %) 
и Гърция (+42,7 %). 
При транспорта, отчитан само на база тонове, картината е същата. България отново е с най-голям спад (-29,1 %), следвана 
от Гърция (-15,7 %) и Франция (-9,0 %). 
Евростат отчита като важен фактор за увеличаването на автомобилния товарен транспорт между 2015 и 2019 г. развитието 
на международния транспорт. Всъщност увеличаването на международния транспорт в tkm предполага или че се 
изминават по-дълги разстояния, или че се превозват по-тежки товари, често в комбинация: международният транспорт 
обикновено се извършва с по-тежки товари на по-дълги разстояния, докато празните пътувания се избягват, доколкото е 
възможно. 
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На ниво ЕС международният автомобилен товарен транспорт в tkm е нараснал с 14,6 % между 2015 и 2019 г. Десет 
държави-членки отбелязват увеличение през този период, някои от които значителни – повече от два пъти в Гърция (+172,3 
%) и Литва (+110,3 %), а също така в Кипър (+80,8 %) и Румъния (+64,6 %). На другия край на скалата, сред 16-те държави-
членки, за които международният транспорт падна, се открояват Чехия (-62,6 %), отново България (-41,0 %) и Естония (-34,9 
%). 
Повечето от държавите-членки регистрират намаление на дела си от общия международен търговски транспорт на ЕС в 
tkm през периода 2015-2019 г., както и през 2020 г. Най-голям спад между 2015 и 2019 г. се наблюдава в Чехия (-4,2 п.п.), 
България ( -4,1 процентни пункта), Унгария (-4,0 процентни пункта) и Словения (-3,0 процентни пункта), докато Литва (+8,1 
процентни пункта), Полша (+6,5 процентни пункта) и Румъния (+3,6 процентни пункта) увеличават дела си от общата 
кръстосана търговия на ЕС. 
Картината през 2020 година коренно се променя и спрямо 2019-та и общият автомобилен товарен транспорт в ЕС спада с 
почти 1% по отношение на тонкилометри (tkm) заради ковид пандемията. Евростат отчита, че едва през трето и четвърто 
тримесечие автомобилният товарен транспорт се е възстановил до нива, дори по-високи от преди пандемията 
България обаче е сред страните със сериозен годишен ръст – (+58,5 %), следвана от Чехия (+43,6 %). 
По отношение на тонажа 2020 година отново е добра за България спрямо предходната 2019-та. Докато общият 
автомобилен товарен транспорт в ЕС отбелязва спад от -3,8 % на пренесените тонове, България е с най-голямо увеличение 
на тонажа (+18,9 %), следвана от Дания и Литва (и двете с +6,2 %) 
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Средният товар на превозните средства за ЕС е бил 14,3 тона през 2019 г., с национални товари от 13,4 тона и 
международни товари от 16,0 тона. През 2020 г. тези средни товари на ниво ЕС остават същите. 
През периода 2015—2019 г. средното изминато разстояние от товарните превози се е увеличило с 5,4 %, като страната ни 
отново е със спад (-10.3) макар е не толкова голям, както при Чехия (-42,1 %), Кипър (-25,3 %) и Естония (-24,0 %). 
През 2020 г. средното изминато разстояние за ЕС продължавасвоята възходяща тенденция с увеличение от 3,0 % в 
сравнение с 2019 г. Петнадесет държави-членки показват увеличение, като най-високо е то при Чехия (+57,4 %) и България 
(+33,3 %). Най-голямо намаление се наблюдава в Румъния (-13,2 %), Латвия (-10,7 %) и Дания (-7,7 %). 
На ниво ЕС повечето от стоките са били превозвани на разстояния между 300 и 999 км. 
 
√ Българският жп транспорт сред най-стабилните в ЕС през кризисната 2020-та  
В България жп транспортът най-малко е пострадал в кризисната 2020 година в сравнение с останалите страни от ЕС, сочат 
данните на Евростат. 
Агенцията отчита, че в резултат на строгите предпазни мерки и намаления брой влакове, работещи от март 2020 г., 
железопътният транспорт е намалял значително в ЕС. Товарният транспорт е засегнат от тези ограничения в много по-
малка степен от пътническия, който спада почти наполовина между 2019 г. и 2020 г. (-46%), достигайки 223 милиарда 
пътнико-километра. Особено значителни са спадовете през второто и четвъртото тримесечие на 2020 г. (-74% и -54% 
спрямо същия период на 2019 г.). 
 

 
 
През 2020 г. работата на железопътния товарен транспорт в ЕС е спаднала с 6% в сравнение с 2019 г. (в тонкилометри), като 
второто тримесечие на 2020 г. е най-засегнато (-15% в сравнение със същия период на 2019 г.). Въпреки това, последното 
тримесечие на 2020 г. регистрира лек ръст в сравнение със същото тримесечие на предходната година (+6%). 
На този фон България е с най-малък спад в превоза на пътници (-21.2%) и е сред петте държави – Ирландия (29.7%), 
Хърватия (3.8), Швеция (2.3) и Дания (1.2), които имат ръст на извозените товари. 
За 2019 година в страната ни са превозени 21 329 хил. пътника, която бройка спада през 2020 година на 16 808. При 
товарните превози през 2019 сме транспортирали 13 561 хил. тона, като през 2020 имаме ръст до 16 102 хил. тона. 
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От друга страна обаче, само 7 държави от ЕС имат по-малък брой превозени пътници през 2020 година от нас, а при 
товарните превози също сме сред страните с най-ниски резултати. 
 

 
 
Най-голямо намаление при пътническия превоз е регистрирано в Ирландия (-64%) и Италия (-57%). Сред останалите 
държави-членки на ЕС, седем са паднали с повече от 40% за същия период. В девет държави-членки на ЕС е регистриран 
спад между 30% и 40%. 
При железопътния товарен транспорт висок спад се наблюдава в Латвия (-42%), следвана от Естония (-26%), Люксембург (-
18%), Испания (-17%) и Румъния (-16%). В абсолютни стойности Германия е страната с най-голям спад в железопътния 
товарен транспорт – с 20 милиона тона през 2020 г. спрямо 2019 г. Следва Латвия с намаление от 17 милиона тона за същия 
период. 
 
Investor.bg 
 
√ Европа нищо не научи от Brexit 
По тази тема Великобритания лае, но не хапе, но Брюксел не осъзнава, че скоро страната може да се превърне в 
икономическа заплаха, според анализатор  
Забележително е, че за подобно сеизмично събитие Brexit продължава да бъде най-забележим поради отсъствието си при 
формулирането на бъдещата стратегия на Европейския съюз (ЕС). От Конференцията за бъдещето на Европа до 
обръщението на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза, Brexit, 
Великобритания и бъдещето на отношенията между Лондон и Брюксел се борят да извлекат една единствена препоръка 
или положителен звук. 
Това само по себе си е забележително постижение, като се има предвид уникалната роля на Великобритания в пейзажа 
на ЕС. Европейски икономически гигант и 47-годишен ветеран от (предимно положително) изготвяне на политики в ЕС, 
страната сега се смята за по-малко уместен партньор, пише Оуен Дрей, старши изследовател в Центъра за европейски 
изследвания Wilfried Martens, за онлайн изданието Politico.eu. 
Почти сякаш - както в мечтите на много парижани, Великобритания изобщо не е съществувала, допълва той. 
Уви, с наближаването на първата годишнина от Brexit става ясно, че ЕС е научил грешни уроци от излизането на 
Великобритания от блока. Раздразнен от умишлено провокативните действия на последователни британски правителства 
от 2016 г. насам, ЕС не успя да прозре, че Великобритания лае, но не хапе, и опасността, която това представлява, бързо 
нараства. 
Настоящият подход на ЕС към обсъждането на Великобритания се основава изцяло на стратегия за „преминаване през 
Brexit“. Това е подход, който беше засилен от пандемията, която позволи на ЕС да включи Brexit в по-широко преосмисляне 
на по-подходящ, по-настоятелен, по-глобален съюз. 
Европа, според собственото си съзнание, има по-голям залък за преглъщане. Докато „преминаването покрай Brexit“ може 
да накара ЕС да се почувства по-добре, след като една от най-големите му членки го изостави, това е отчайващо късоглед 
подход за разбиране на потенциалните последици от Brexit за собственото му дългосрочно развитие. 
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Друга слабост в подхода на ЕС към „разбирането“ на Brexit е, че блокът натрапчиво се фокусира върху погрешните 
представи на Европа за развода. 
Този подход „не съм аз, ти си“ изгради наратив, който разглежда Brexit като напълно обезобразен британски проблем. 
Така този план хвана ЕС в лесни приказки за британската изключителност. 
Не е направен реален опит ангажиментът на Обединеното кралство в Европа да бъде поставен в специфичния контекст на 
процеса на европейска интеграция. Brexit никога не е бил изцяло британски проблем. Той беше оформен и от 
стратегическите избори, направени от Брюксел в продължение на няколко десетилетия. 
Последната грешка в сметките на ЕС, когато става дума за Великобритания, може да бъде най-вредната. Брюксел 
продължава да подценява стратегическото значение на Обединеното кралство и отказва да признае – или дори да 
обмисли, политическите рискове на една дори умерено успешна Великобритания. 
Фокусът на ЕС върху сложните технически детайли за „защита“ на единния пазар – поради досадния, но много ефективен 
отклоняващ фокус на Великобритания върху Северна Ирландия, доведе до погрешна преценка на Брюксел за 
средносрочните рискове от Великобритания като стратегически конкурент. 
Този риск е съвсем реален, казва Оуен Дрей. 
Следващите години ще стабилизират вътрешната политика на Великобритания и ще се стигне до пренасочване на 
икономическите приоритети на страната в области, в които тя има силни страни. Финанси, образование, сигурност и 
отбрана, финтех и изкуствен интелект са само част от онези области, които биха могли да доведат до стабилна и 
сравнително динамична икономическа рамка за страната. 
Въпреки всички приказки за икономическите разходи от Brexit и COVID-19, икономическите перспективи на 
Великобритания по отношение на публичния дълг, икономическия растеж и безработицата остават значително по-добри 
от повечето други големи европейски икономики, с изключение на Германия. Великобритания не е Италия, колкото и да 
го желае ЕС. 
Връщането на Великобритания към растеж ще бъде допълнено от удвояване на стратегическите партньорства на Лондон 
със САЩ и другите англоговорящи икономики от „англосферата“. 
Макар и напълно осмивани в ЕС, отношенията на Великобритания със САЩ остават в основата на нейната пост-ЕС 
идентичност. Това е връзка, чието стратегическо значение е прикрито от възприятията на Брюксел за британската слабост. 
За Уестминстър е без значение дали Великобритания се разглежда като най-важния партньор на Вашингтон – предпочитан 
избор на Лондон, или като „васал“ на САЩ, по думите на Клеман Бон, френския държавен министър по европейските 
въпроси. 
Дори подчинението носи предимствата на близостта, уместността и включването в по-широките геополитически стратегии 
на Вашингтон. Това са предимства, които липсват в отношенията на други държави от ЕС с англосферата, както се вижда от 
неотдавнашните противоречия относно австралийските подводници и пакта за отбрана AUKUS. 
Ясно е, че ЕС трябва да приеме нова стратегия спрямо Великобритания. Всички тежки приказки в Брюксел за „наказване“ 
на Великобритания, като се позовава на член 16 от Протокола за Северна Ирландия, са смешни. Европа пропусна шанса си 
да наложи икономическата си мощ на Уестминстър по време на преговорите за излизането от ЕС. 
Това, което последните британски действия наистина показаха, е, че извън политическия театър планът на премиера Борис 
Джонсън е просто да поддържа огъня на Brexit у дома чрез постоянно подхранване на взаимен англо-европейски 
антагонизъм. Крайната цел е прекалената реакция на ЕС към британското подтикване. 
Така че, вместо да се поддава на всяка малка британска провокация, Европа трябва да погледне дългосрочно. Брюксел 
трябва да отхвърли с усмивка британските заплахи, да говори езика на стратегическото партньорство през стиснати зъби и 
да разбере, че Brexit не започва и не свършва с ирландската граница и ядосаните френски рибари. Има много по-голяма 
игра. Защото Великобритания не винаги ще бъде политическа катастрофа. Скоро тя ще бъде сериозна икономическа 
заплаха. 
 
√ "Америка се завръща", но не и за Световната търговска организация 
Надеждите, че заплахите на Тръмп към организацията ще останат в миналото, се топят  
През февруари новоизбраният американски президент Джо Байдън беше категоричен: "Америка се завръща". В 
Световната търговска организация (СТО) обаче не усещат нищо подобно, пише европейското издание Politico. 
Вашингтон е все така раздразнен, че организацията не успява да се противопостави на огромните по размер държавни 
субсидии, отпускани от Китай. И критиките от времето на Доналд Тръмп продължават, макар че стилът е друг. Сега тонът 
е много по-мек спрямо този на Тръмп, който директно заплаши, че САЩ ще напуснат организацията, но има само приказки 
и няма никакви конкретни действия, коментира бившият директор на организацията Паскал Лами. 
Конференцията на министрите на СТО ще заседава между 30 ноември и 3 декември и надеждите, че Вашингтон ще бъде 
по-ангажиран с организацията не са големи, а висшите чиновници са много разочаровани от действията на 
администрацията на Байдън и търговския представител Катрин Тай. На този етап няма яснота дали САЩ ще подкрепи 
реформите в СТО. 
Източници на Politico коментират, че биха искали първо да видят сериозен дебат, а не реформи, които да бъдат изхвърлени 
още след месец-два. 
Позициите на САЩ по време на срещи на СТО са по-скоро неутрални, не са направили нито едно конкретно предложение 
в последната година, коментират пък от организацията. 
За мнозина в основата на хладното отношение на Вашингтон към СТО е войната, която води с Китай. Поднебесната империя 
се присъедини към организацията преди 20 години и оттогава Пекин не е направил много, за да ограничи нелоялните си 
търговски практики, настояват от Вашингтон. 
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За годините на своето членство Китай използва своя непазарен подход за контролираната от държавата икономика, което 
е в ущърб на работниците в САЩ, смята американският представител в СТО Дейвид Бисби. 
Анализаторът Джефри Скот от Института за международна икономика "Патерсън" коментира, че много от практиките на 
Китай не се обхващат от санкциите на СТО. Но и от друга страна подходът нито на Тръмп, нито на Байдън дава резултат. 
През май САЩ провокираха с предложение по време на преговори за рибарството. То предвиждаше формулировка за 
връзка между "принудителния труд" и незаконния и нерегулиран риболов. Според наблюдатели това е директна атака 
към Китай, който не иска думата "принудителен труд" да се замества в дебати за търговията и да създава прецеденти. 
Особено, когато Пекин се опитва да отхвърля растящия брой доказателства за принудителни трудови практики в 
провинция Синдзян. 
Но тази политика - агресивни към Китай и пасивни към всички останали реформи, не носи успех. И макар че "Америка на 
първо място" вече не е официалната мантра на САЩ, много националистически насроения все още оказват влияние върху 
търговската политика на страната. 
"Тези, които мислят, че търговската политика е външна политика, грешат", добавя Лами. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Министър-председателят Стефан Янев - специално интервю, в края на мандата на служебния кабинет; 
- Разказът на оцелелите - Айше Сали разговаря с годеници оцелели в трагедията на „Струма"; 
- Преговорите за коалиционното споразумение - какви са позициите на БСП в секторите вътрешна сигурност и 

правосъдие? 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Какви са версиите, по които работи прокуратурата след жестоката катастрофа на АМ "Струма"? 
- И още: за трагедията в Северна Македония и нередностите около фирмата-превозвач - разказват специалните 

пратеници на бТВ! 
- Преговорите за нов кабинет продължават. Ще договорят ли партиите коалиционно споразумение за 4-годишен 

мандат? 
- Кога България ще разполага с новите лекарства срещу COVID-19? - Гост: Богдан Кирилов. 
- Гостува олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова след отличието от Световното първенство в Дубай. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Пламъци изпепеляват автобуса - разказ на човека, помогнал на оцелелите да излязат от автобуса. 
- След пороя на оставки и хода на дискусиите за съставяне на кабинет - по-близо ли са политиците до компромис. 
- История като приказка. Писмо в бутилка с апел за помощ пропътува километри по река Марица, за да стигне до 

третокласник. Кой е авторът му и каква е молбата му - развръзката в „Здравей, България". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Държавата поема скъпия ток на болници и детски градини 
в. Труд - Втори ден празни приказки в мола 
в. Телеграф - Проф. Симеон Ананиев: Туби с бензин и пиратки може да са взривили рейса 
в. Монитор - До 250 бона кръвнина за загинал в рейса ковчег 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - България има малко под 1 млн. тона горива в резерва, ако ги извади сега, за да свали цената, няма да се постигне 
нищо 
в. 24 часа - Касата да поема 95% от цената за лекарствата за децата до 14 г. 
в. Труд - Хората обявяват фалит като фирма 
в. Труд - Оцелели в огнения ад на магистрала "Струма": Черният дим бе като от бомба, децата плачеха 
в. Телеграф - Втори ден на преговори за правителство: Спор за болниците, ваксините и пътеките 
в. Телеграф - На хълма Трапезица: Ерозия руши стенописи от времето на Асеневци 
в. Монитор - Българинът бяга от втора работа, не било престижно 
в. Монитор - След преговорите: 3 месеца ще пишат детайлно законовите промени  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Илиев легенда на автомобилния спорт, експерт на "Продължаваме промяната": Най-важното е бъде 
шофьори да знаят как да спират в рискова ситуация 
в. Труд - Икономистът проф. Боян Дуранкев пред "Труд": Съдбата на енергетиката не се решава чрез преговори във Фейсбук 
в. Телеграф - Стефка Христова, една от оцелелите при трагедията край Своге: Когато чух за Струма, преживях ужаса отново 
в. Монитор - Стефан Стефанов, медиатор към "Амалипе" и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в село Батак: Децата от 
малцинствата искат да учат и да станат лекари и инженери 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Да отворим и двете си очи за болката, или защо никои не брои старците 
в. Труд - Ако правилно формулираме проблема, възможно е да го решим 
в. Телеграф - Оцелелият Луазим Сюлеймани: Майките молеха някой да спаси децата им 
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√ Предстоящи събития в страната на 25 ноември 
София. 

- От 19.00 ч. в Гранд Хотел Милениум София, „Бална зала", ет.2, държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът 
Илияна Йотова ще участват в тържествената церемония по връчване на годишните награди на Българската 
хотелиерска и ресторантьорска асоциация за професионални постижения в областта на туризма. 

- От 10.00 ч. ПП „Продължаваме промяната" ще проведе консултации с цел постигане на коалиционно 
споразумение с БСП, „Има такъв народ" и „Демократична България" по темите „Вътрешна сигурност" и „Екология". 

- От 10.00 ч. ще се проведе заседание на Столичният общински съвет. 
- От 15.00 ч. ПП „Продължаваме промяната" ще проведе консултации с цел постигане на коалиционно 

споразумение с БСП, „Има такъв народ" и „Демократична България" по темите „Регионално развитие" и „Култура". 
- От 9.00 часа в храм "Св. Климент Охридски" в ж. к. "Люлин" Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на 

Софийския митрополит, ще оглави архиерейска света Литургия. 
- От 13.00 ч. Фондация „Глобални библиотеки - България" организира онлайн Национален форум - „Библиотеките 

днес". 
- От 16.00 до 19.00 ч. в Регионалния исторически музей ще се проведе вернисаж за откриване на изложбата „Кино 

истории помежду". 
- От 18.30 ч. в Дом на Киното ще се състои представянето на проекта „БВА: Панайот Бърнев" - изложба-архив на 

фотографа Панайот Бърнев, организирана от фондация „Български Визуален Архив". 
- От 18.30ч. в клуб „Перото" ще се състои церемония за наградите на Фондация "Глобални библиотеки - България". 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 ч. в зала „22-ри Септември" председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков ще даде 
пресконференция. 

*** 
Бургас. 

- От 17.00 часа в залата на Общинския съвет в Културния дом на нефтохимика, ще се проведе обществено 
обсъждане на проект на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Общината за периода 
2021-2027 г. 

*** 
Варна. 

- От 18.00 ч. в Арт Галерия Ларго ще бъде представена самостоятелна изложба-живопис и скулптура на софийския 
художник Цветан Лазаров. 

*** 
Пловдив. 

- От 9.00 часа в храм „Св. Климент Охридски" в кв. „Христо Смирненски" ще бъде отслужена архиерейска света 
Литургия. 

- От 10.30 ч. ще се състои онлайн среща на бизнеса в Пловдив и региона. 
*** 
Сливен. 

- От 9.00 ч. в зала „Май" Общински съвет Сливен ще проведе заседание. 
*** 
Смолян. 

- От 11.00 ч. онлайн в платформата Тиймс под мотото „Да съградим заедно бъдещето, в което искаме да живеем" 
ще се проведе Климатон Смолян 2021. 

- От 15.00 ч. ще се състои онлайн заседание на Общински съвет - Смолян. 
*** 
Стара Загора. 

- От 9.00 ч. ще се проведе онлайн заседание на Общински съвет - Стара Загора. 
- От 19.30 ч. в Кукления театър ще се състои спектакъл за възрастни „Страх". 

*** 
Търговище. 

- От 14.00 ч. в зала 28 на Община Търговище ще се проведе пресконференция за представяне на план-сметката за 
дейностите по чистота през 2022 г. в Търговище. 

*** 
Шумен. 

- От 9.00 ч. ще се проведе онлайн заседание на Общински съвет - Шумен. 
- От 10.00 ч. чрез Zoom Областен информационен център - Шумен организира публично информационно събитие 

на тема: „Споразумението за партньорство (СП) на България с ЕК за програмен период 2021-2027г." 

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

