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√ 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 за изпълнение на Европейския 
план за борба с рака 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. 
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 
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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: 
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/11/BriefingKulskiFoundation_MA.pdf 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Учебната година да започва по-рано обмислят от МОН  
Водят се преговори със социалните партньори учебната година да започва от първия понеделник на септември, а не 
от 15-ти. Това заяви в "Денят започва" министърът на образованието и науката Николай Денков. 
Той изтъкна, че в България учебната година започва най-късно - на 15-ти семпетмври докато в другите държави първият 
учебен ден e около 10-15 дни по-рано. 
Според него изместването на първия учебен ден е разумно, особено в сегашната епидемична обстановка, защото това 
осигурява повече време за преговори и затвърждаване на материала. Освен това през септември времето е хубаво и има 
повече възможности за занимания навън. 
Към момента не се налага промяна на ваканциите на учениците, заяви още Денков. Ако се натрупат пропуски, е възможно 
учебната година за по-малките да се удължи със седмица-две най-късно до края на юни, както се случи миналата учебна 
година. 
Докато необходимите количества тестове не бъдат доставени в склада на БЧК, от МОН не могат да кажат дата за връщането 
на по-големите ученици, категоричен беше Николай Денков. 
Към момента министерството на здравеопазването е поръчало около 4,2 милиона теста. Получени са малко над 1 милион, 
по-голямата част от които вече са разпределени. В момента склада в БЧК има 114 300 теста, които са достатъчни за 
тестването на най-малрките ученици до края на следващата седмица. 
Служебният министър на образованието беше категоричен, че не може да става дума за дискриминация спрямо учениците 
от 11 до 19 години заради факта, че все още не могат да се завърнат в класните стаи. 
Той изтъкна, че заболеваемостта у нас е такава, че сега най-важно е да осигурим опазването на общественото здраве. В 
рамките на ограниченията, наложени от здравните власти, МОН се опитва да намери начин да върне децата в класните 
стаи. 
"Борбата е да осигурим тестове за всички." - каза Денков. 
В София има концентрация на ваксинирани ученици, така че най-вероятно учениците от някои гимназиални паралелки ще 
се върнат в клас със зелен сертификат, каза още министърът на образованието. 
Николай Денков заяви, че ако получи покана да остане на министерския пост в следващия редовен кабинет, ще я обмисли. 
Към момента такива разговори не са водени. Той участва в коалиционните преговори в сектор "Образование", защото е 
поел ангажимент към "Продължаваме промяната" да помогне на партията с изготвянето на програмата в тази сфера. 
Денков изтъкна, че е изклчително обнадежден от проведената дискусия. 
 
√ Заведенията предлагат да се запази ставката от 9% ДДС 
Българската асоциация на заведенията и Съюзът на заведенията в България предлагат спешни краткосрочни мерки, които 
ще помогнат на бранша да оцелее. 
За днес (26 ноември) са насрочени разговорите за сектор туризъм. В тази връзка БАЗ и СЗБ са изпратили писма до четирите 
парламентарно представени сили, преговарящи за съставянето на кабинет с конкретни предложения за спешни 
краткосрочни мерки, които ще помогнат на бранша да оцелее. 
В становището им се казва, че туризмът и в частност хотелиерството и ресторантьорството, пострадаха най-тежко от 
кризата с COVID-19, а това довело до множество фалити, затруднение за сектора, загуба на работна ръка. 
Затова техните предложения са следните: 
"На първо място е изключително важно ставката от 9% ДДС да бъде запазена. През голяма част от последната 
година секторът беше затворен и не можеше се възползва от намаленото ДДС, тъй като не генерираше приходи. 
През останалата част от времето работеше със сериозни ограничения. Трябва да се намери и работещ вариант 
фирмите, регистрирани след 2019 г. също да получат подкрепа." 
За мярката 60/40 от бранша са категорични, че сега не е работеща. 
"На мнение сме, че мярката 60/40 трябва да се върне към стария й вариант, при който подкрепа се получаваше при 
доказан спад на оборота от 20% в сравнение с 2019 г. При настоящия вариант на мярката с 30 или 40% спад в оборота 
в сравнение с 2019 г., това на практика означават фалит. Особено в ситуация, при която цените на всичко в сравнение 
с 2019 г. са се вдигнали многократно. Реално най-засегнатият бизнес може да се възползва от тази мярка само след 
въвеждането на „зеления сертификат“, когато оборотите спадат с около 80%." 
Според бранша, обявените вече кредити трябва да се заменят от грантове, а ако има кредити за хотелиерство и 
ресторантьорство, те задължително трябва да минат през Българската банка за развитие и да са под надзора на 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/11/BriefingKulskiFoundation_MA.pdf
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Министерство на икономиката, тъй като търговските банки не дават кредити за сектора, който смятат за изключително 
рисков поради непрестанните ограничения, които му се налагат. 
"Смятаме, че бързите тестове за COVID-19 трябва да са безплатни. Съществува европейска програма, която поема 
и теста, и тестуването. Това не натоварва бюджета." 
От заведенията искат и спешна помощ за малкия и среден бизнес по отношение цената на тока. 
"Оцеляването при нарастващи непрекъснато енергийни разходи и намаляващи приходи е невъзможно. Доказват го и 
множеството фалити, които вече са факт в сектора." 
 
√ България е избрана за член на Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО 
България беше избрана за член на Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО по време на 23-та сесия на Общото 
събрание на държавите страни по Конвенцията за световното наследство, която се провежда в момента в Париж. Това е 
най-престижният орган на ЮНЕСКО, в който участват 21 държави. 
Изборът на България е признание за активната работа на страната ни по програмите на ЮНЕСКО в областта на световното 
културно и природно наследство. Това е и резултат от усилията по издигането и събирането на подкрепа за българската 
кандидатура, за което основен принос имат Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, чиято дейност се 
координира от МВнР и посолството ни в Париж. 
България е вписала в Списъка на световното наследство общо 10 културни и природни обекти с изключителна стойност за 
човечеството. Това са Мадарският конник, Боянската църква, Казанлъшката гробница, Старият Несебър, Рилският 
манастир, Скалните църкви в Иваново, Тракийската гробница в Свещари, Националният парк Пирин, Биосферният резерват 
Сребърна и съвместно с други европейски държави, елементи от обекта „Старите букови гори в Европа”. 
През 2022 г. Националната комисия за ЮНЕСКО планира редица събития, с които ще бъде отбелязана 50-годишнината от 
приемането на Конвенцията за световното наследство. 
 
√ Нов вариант на COVID-19, СЗО свиква спешна среща 
Световната здравна организация свиква днес спешна среща във връзка с новия вариант на COVID-19, регистриран за първи 
път в Южна Африка. Опасенията на учените са, че той е с много мутации и много различен от това, с което те са се 
сблъсквали до момента. 
Според експертите в Южна Африка, именно новата вариация е отговорна за увеличаването на заразените в страната. 
Разновидността на вируса вече е засечена в Ботсвана и Хонконг. 
Заради новия вариант на COVID-19, на който днес СЗО се очаква да даде име с буква от гръцката азбука, Великобритания 
постави Южна Африка и пет други африкански държави в червения списък за пътуване - полетите до там са забранени, а 
пристигащите от тези страни подлежат на карантина. 
 
√ Извънредно положение в Чехия 
Европа продължава да бъде епицентър на пандемията - Чехия обяви 30-дневно извънредно положение, в опит да спре 
разпространението на заразата и да не налага пълна карантина. 
Заведенията ще работят до 22 часа, коледните базари остават затворени. Среднодневно, на седмична база, новите случаи 
на коронавирус в Чехия са над 1500. 
Само няколко часа след като беше изписан от болница, президентът Милош Земан отново беше върнат за болнично 
лечение заради положителен тест за COVID-19. 
 
√ НАСА с нова мисия - опит за отклоняване на астероид 
НАСА изстреля космически апарат в първа по рода си мисия, която трябва да промени курса на астероид чрез сблъсък с 
него. Апаратът с размерите на автомат за храни и напитки беше изведен в орбита с ракета-носител на компанията "Спейс 
Екс". Той трябва да се разбие в астероида Диморфос - малка луна с диаметър 160 метра, която по принцип не застрашава 
Земята. 
Целта на мисията е да даде представа за начина, по който планетата ни може да бъде защитена от приближаващи 
астероиди. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев: Туризмът може да има голям принос в икономическата трансформация на страната 
Президентът Румен Радев призова туристическия бранш да се включи по-активно в трансформацията на българската 
икономика. Държавният глава участва в церемонията по връчването на 26-те годишни награди на Българската хотелиерска 
и ресторантьорска организация. Асоциацията е първата професионална организация в сферата на туризма, която от 1996 
година отличава постиженията в областта на хотелиерството, мениджмънта, ресторантьорството и инвестициите. 
Българското национално радио бе отличено в категорията за медийно партньорство през 2021-ва година. 
Според президента Румен Радев туристическият бранш може да осигурява над 15% от брутния вътрешен продукт на 
страната, макар че в момента си е поставил именно този лимит. Държавният глава поздрави хотелиерите и 
ресторантьорите, 
"Необходима е по-голяма активност от страна на туристическия бранш за  икономическата трансформация на страната, 
особено по Плана за възстановяване и устойчивост", призова президентът Радев. 
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От своя страна ресорният министър Стела Балтова благодари на хотелиерите и ресторантьорите за добрата работа през 
годината. 
На церемонията присъства генералният директор на БНР Милен Митев, който прие наградата за медийно партньорство 
през годината, която общественото радио споделя с БНТ. 
 
√ Министър пита главния прокурор за спрени производства срещу бивш кмет 
Министърът на правосъдието Иван Демерджиев представи пред Висшия съдебен съвет материали за три прекратени 
досъдебни производства срещу бившия кмет на Пловдив Иван Тотев. 
Разследванията са били за злоупотреба със средствата за местния зоопарк, за почистване на гробищните паркове и за 
градския транспорт. Макар да са били образувани по различно време, те са прекратени едновременно от четирима 
спецпрокурори непосредствено преди изборите за 45-ото Народно събрание. 
„Така Иван Тотев е бил амнистиран от прокуратурата“, коментира Демерджиев. Той се обърна към главния прокурор Иван 
Гешев с въпрос. 
„И третирайки тази информация, на база на изявленията на г-н Гешев, спомняте си той беше подал защита по отношение 
на искането на професор Стоилов за отстраняването му, в тази защита се намира статия „Гешев и справедливостта“, той е 
представил тази статия в своя подкрепа. В тази статия е описано, че той е нов център на политическата власт. 
Моето питане е тези три прекратявания свързани ли са с тази функция и тя специфична ли е за прокуратурата и трябва ли 
да се упражнява от главния прокурор“, каза служебният правосъден министър Иван Демерджиев преди началото на 
заседанието на ВСС. 
"Няма да отговаряме на политически изказвания. България е европейска държава. Магистратите взимат своите решения 
по вътрешно убеждение и въз основа на събраните доказателства по делото, така че те не се вземат на база на политически 
изказвания". 
Това беше коментарът на говорителката на главния прокурор Сийка Милева на казаното от служебния министър на 
правосъдието. 
 
√ Правосъдният министър е готов да предостави на съдебните кадровици документите по "Осемте джуджета" 
Служебният правосъден министър Иван Демерджиев обяви, че има готовност, веднага щом в министерството постъпи 
писмото от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, да предостави на съдебните кадровици всички документи, с 
които разполага по казуса "Осемте джуджета". 
В сряда прокурорската колегия му даде 7-дневен срок, за да предостави доказателствата, въз основа, на които преди две 
седмици поиска да бъдат образувани дисциплинарни производства срещу трима спецпрокурори, свързани със случая. 
В разследването "Осемте джуджета" на Антикорупционния фонд бизнесмените Илия Златанов и синът му Явор твърдят, че 
са станали жертва на схема за завземане на бизнеса и имуществото им, в която са били замесени висши представители на 
прокуратурата. 
Според правосъдния министър тримата спецобвиненители, чието наказание той иска, са нарушили служебните си 
задължения, като са допуснали в болнично заведение нотариуси да извършват разпоредителни сделки, което е забранено 
по закон. За това имало множество доказателства, каза вчера Демерджиев: 
"Най-основният документ, на който ние сме стъпили, е доклад на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Там 
подробно са описани тези разговори, разпореждания, включително устни разпореждания, които са отразени в искането". 
 
√ Николай Денков: Обективният проблем е, че тестове в България няма 
Интервю на Даниела Големинова с Николай Денков в предаването ''12+3'' 
"Има няколко обществени поръчки за над 3 млн. теста за учениците, но няма фирми, които да могат да доставят такива 
количества за кратките срокове, които ни трябват. Обективният проблем е, че тестове в България няма, парите са налице. 
Няма достатъчно тестове от фирмите, които да ги доставят". Това каза пред БНР министърът на образованието Николай 
Денков. И посочи, че досега на училищата са предоставени над 1 млн. теста:  
"За да пуснем всички ученици, са ни необходими 1,4 млн. теста седмично. Това, което липсва в момента, са тестове в 
страната, които да бъдат доставени от дистрибуторите. Когато се появят тестове в склада на БЧК в село Лозен, те се 
разпределят в училищата. Ние получаваме на малки порции по 100 000 - 150 000 теста, които позволяват да поддържаме 
1 до 4 клас, но не позволява да пуснем по-големите ученици, защото няма за тях. Междувременно учениците от 5 до 12 
клас в почти половината общини минаха на ротация заради спадналата заболеваемост. Има и ученици в присъствено 
обучение".  
В предаването "12+3" министър Денков допълни:  
"Децата не са убийци, но те се заразяват, някои от тях губят живота си. Вчера стана ясно, че 22-ро дете е изгубило живота 
си от Covid-19 от началото на пандемията. Грижата за това децата да запазят здравето си е изключително важна, затова 
трябва да бъде слагана в целия баланс, който правим, когато обсъждаме присъственото обучение".  
Според него родителите имат избор, ако искат децата им да са в училище - могат да се ваксинират, могат да се тестват, 
където има тестове, или да предоставят документ, че са преболедували, "иначе паралелката остава вкъщи".  
Интервюто с Николай Денков можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Продължават преговорите за съставяне на кабинет 
Ще се обсъждат направленията „Труд и социални грижи“, „Туризъм“, „Национална сигурност“ и „Спорт“ 
Преговорите за съставяне на правителство с мандат на партия „Продължаваме промяната“ продължават и днес. 

https://bnr.bg/post/101563054/nikolai-denkov-obektivniat-problem-e-che-testove-v-balgaria-nama
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Днес на масата за преговори сядат експертите в направленията „Труд и социални грижи“, „Туризъм“, „Национална 
сигурност“ и „Спорт“. 
Целта остава същата - да се постигне съгласие за приоритетите в бъдещата управленска програма на евентуалния 
коалиционен кабинет, за който от "Продължаваме промяната" ще разчитат на подкрепата на БСП, „Има такъв народ“ и 
„Демократична България“. 
Преговорите навлизат във финалната си фаза и приключват в събота, за когато са планирани само две дискусии. 
След това всички идеи за програма на бъдещия редовен кабинет ще бъдат обсъдени на най-високо политическо ниво, за 
да се даде отново съгласие за консенсусните предложения, да се изчистят спорните моменти и да се набележат 
законодателните инициативи. 
На финала коалиционното споразумение трябва да бъде подписано от лидерите на преговарящите формации. Очаква се 
това да стане в началото на следващата седмица.  
 
√ Проф. Галя Ангелова: Очаква се автономните автомобили да предотвратяват катастрофи  
Очакванията към автономните превозни средства са на първо място да допринесат за избягване на пътните инциденти. 
Дори и сега можем да си представим, че и при наличието на шофьор в автомобила се вграждат защитни механизми и той 
"вижда по-добре" и участва повече в контрола. В истински опасни ситуации тя може да спре или да забави скоростта, 
заяви проф. Галя Ангелова, директор на Института по информационни и комуникационни технологии в подкаста на 
Програма "Хоризонт" - "Черната кутия". 
Проф. Ангелова цитира популярна мисъл в научните среди, която гласи, че "транспортните системи са технически 
великани, но имат "детски" мозък на функциониране", като посочи, че именно за неговото усъвършенстване се търсят 
приложения на изкуствения интелект. Тя отбеляза, че рязкото подобряване на финансирането на научни разработки през 
последните три години, благодарение на Пътната карта за научна инфраструктура, дава по-голяма възможност за 
оползотворяването на научния потенциал в практически разработки. 
Един от важните проекти на Института по информационни и комуникационни технологии - диктофон за българските 
лекари, вече е на етап прототип в експериментална фаза. Експерименталното му вграждане в системите на личните лекари 
би трябвало да бъде подпомогнато от държавата, смята проф. Галя Ангелова. Обучението на виртуалния помощник трябва 
да продължи, докато бъде достигнато достатъчно насищане с данни, така че той да е в състояние да разпознава 
произволен говорител на български език. 
От директора на Института по информационни и комуникационни технологии ще научите още за проектите, 
свързани с Националния диабетен регистър, амбициозната платформа CLaDA-BG и интелигентното 
животновъдство и растениевъдство. 
 
√ В община Гълъбово ще компенсират разходите за по-скъпи горива и ток от инвестиционната програма 
Интервю на Дарина Колева с Пламен Бараков 
Непрестанно поскъпващите консумативи и особено цените на горивата и електроенергията, по-ниските приходи от 
концесионни такси и по-малкото пари в местния бюджет на община Гълъбово ще бъдат компенсирани за сметка на някои 
инвестиционни разходи. Това каза в интервю за Радио Стара Пламен Бараков, зам.-кмет на общината. 
По-високите разходи и по-ниските приходи в местната хазна няма да бъдат компенсирани с увеличаване на данък сгради 
и такса смет, категоричен бе Бараков. 
Ще бъдат отложени някои не толкова важни ремонти, но в никакъв случай икономиите няма да са за сметка на услугите, 
които ползват гражданите. Ще продължи изграждането на сепарираща инсталация, защото чрез нея ще намалее 
значително количеството отпадък, което към момента се извозва на депото в Ракитница, а горивото е сериозен 
консуматив. И ако икономиите заради свитите приходи и по-високите разходи няма да се усетят от жителите на Гълъбово, 
не така стоят нещата с европейските проекти. Гълъбово  е сред първенците по европроекти – в момента се довършва 
депонирането на сметището – процедура, особено важна за България и заради санкциите, наложени от ЕС. Но по 
Програмата за селските райони има въпросителни и неясноти, които представляват общонационален проблем, казва 
заместник-кметът на община Гълъбово.    
Пламен Бараков допълни, че в общината има готовност и за зимната поддръжка на пътищата. 
Община Гълъбово е едно от ключовите места, където е много важно пътните артерии да са проходими, защото на 
територията й са концентрирани три от топлоцентралите в комплекс „Марица-изток“ и един от рудниците. А без 
работниците, които всеки ден пътуват до там, няма да има нито въглища, нито електричество. 
„Вече сме подсигурили 190 тона пясък, 15 тона луга и 3 фирми с необходимата техника, които да гарантират , че ако падне 
сняг, пътните настилки в Гълъбовско ще са чисти“, казва Пламен Бараков, заместник кмет на община Гълъбово.  
 
√ Спад на потребителските нагласи в Германия за декември заради 4-та Covid вълна и високата инфлация 
Германският БВП нарасна през третото тримесечие с 1,7% на тримесечна и с 2,5% на годишна база  
Потребителските нагласи в Германия за декември се влошиха заради надигналата се четвърта коронавирусна вълна и 
растящата инфлация в страната. 
Това показват резултати от последното проучване на немския институт GfK сред около 2000 потребители, проведено в 
периода между 4 и 15 ноември 2021 г. 
Индексът на GfK, определящ потребителски нагласи за следващия месец (за декември 2021 г.) се понижи с цели 2,6 пункта 
спрямо предходния месец, достигайки ниво от -1,6 пункта. Това е най-ниското ниво на нагласите на немските потребители 
от шест месец насам. 

https://clada-bg.eu/bg/
https://bnr.bg/post/101563238/v-obshtina-galabovo-shte-kompensirat-razhodite-za-po-skapi-goriva-i-tok-ot-investicionnata-programa
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"Понастоящем потребителските настроения се намират под натиск от две страни. От една страна, броят на заболелите от 
четвъртата вълна на коронавирусната пандемия нараства, което заплашва да претовари здравната система и може да 
доведе до допълнителни противоепидемични ограничения. От друга страна, покупателната способност на потребителите 
намалява поради високата инфлация от 4 на сто", коментира експертът от GfK института Ролф Бюркл. 
 

GfK индекс на потребителските нагласи в Германия 

 
 
Институтът GfK използва три подиндекса - за икономическите очаквания, очакванията за доходите и склонността да се 
пазарува - за текущия месец (в конкретния случай за месец ноември), за да определи настроенията за следващия месец 
(за ноември). 
GfK индексът на икономическите очаквания на германските потребители се срина рязко през ноември с 15,6 пункта до 
ниво от 31 пункта. Въпреки този спад обаче индексът на икономическите очаквания е все още с повече от 31 пункта над 
неговото ниво точно преди година. 
Подиндексът на потребителските очаквания за доходите също се влоши през ноември до 12,9 от 23,3 пункта през 
октомври, но задържа над нивото от 4,6 пункта, отчетено през ноември 2020 г. 
Индексът, измерващ склонността на германските потребители за покупки на скъпо струващи стоки като автомобили, 
мебели и техника за дома, спадна до 9,7 пункта от 19,4 пункта. Това представлява 9-месечно дъно, като този подиндекс е 
далеч под неговото ниво от 30,5 пункта, отчетено педи година 9през ноември 2020 г.). 
Междувременно немската федерална статистика Destatis представи окончателните си данни за икономическия растеж 
през третото тримесечие. 
БВП на Германия нарасна през периода юли - септември с 1,7% спрямо второто тримесечие - слаба низходяща ревизия 
спрямо предишна оценка за растеж с 1,8 на сто. 
Спрямо година по-рано германският брутен вътрешен продукт се увеличи през третото тримесечие с 2,5%, но остава с 1,1% 
под нивото от последните три месеца на 2019 г. - точно преди коронавирусната пандемия да засегне Германия и целия 
свят. 
 
√ За първи път външен министър на Германия ще е дама 
Съпредседателят на германските Зелени Аналена Бербок ще стане първата външна министърка на Германия, обяви вчера 
партията ѝ, предаде АФП. 
40-годишната майка на две деца се очаква да поеме новата си роля в началото на декември с официалното встъпване в 
длъжност на новото правителство, съставено от Германската социалдемократическа партия, либералната Свободна 
демократическа партия и Зелените. 
Бербок сигнализира за по-решителна позиция спрямо Китай и Русия, залагайки спазването на правата на човека и 
върховенството на закона в центъра на германската дипломация. 
Очаква се другият съпредседател на Зелените Роберт Хабек да оглави „суперминистерство“, което ще събере заедно 
икономиката, енергетиката и защитата на климата. 
Той ще бъде и вицеканцлер. 
Зелените се класираха на трето място след консервативния блок на Ангела Меркел ХДС/ХСС и социалдемократите на вота 
през септември и така след 16 години в опозиция се връщат във властта. 
 
√ Путин към Вучич: Ще намерим приемливо за Сърбия решение за цената на газа след Нова година 
В Сочи президентът на Русия Владимир Путин успокои сръбския президент Александър Вучич, че ще се постарае да намери 
приемливо за Сърбия решение за цената на газа, който ще получава след Нова година, предаде ТАСС. 
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След срещата Вучич съобщи, че страната му ще продължи да купува руски газ за 270 долара за 1000 кубически метра през 
следващите 6 месеца - доста след изтичането на двустранния договор в края на годината. 
"Зная, че някои въпроси особено ви безпокоят. Мисля, че ще се договорим", е казал Путин на Вучич. 
Сръбският президент е отбелязал, че първоначалното предложение от Русия за следващия им газов договор - за 780 
долара на 1000 кубически метра - е непосилно за страната му. Според ТАСС миналата седмица Вучич е предложил Сърбия 
да купи по 3 милиарда кубически метра газ годишно от Русия през следващото десетилетие. 
Междувременно Вучич успя да договори с руския президент Путин още половин година Сърбия да плаща, колкото плаща 
в момента  по 270 долара за 1000 кубически метра газ - далеч под борсовите цени на синьото гориво. 
Свръхизгодни за Белград щели да бъдат условията и по готвения нов дългосрочен договор за доставка на руски газ: 
"И след тези шест зимни, най-тежки, най-скъпи месеци, когато цената на борсата е над 1000 долара, а за нас е 270 долара, 
цената за Сърбия ще продължи да бъде извънредна, а и ще получаваме по-големи количества", заяви Вучич. 
 
√ Русия категорично отрече твърденията, че подготвя нападение срещу Украйна 
Говорителят на руското министерство на външните работи Мария Захарова категорично отрече твърденията, че Русия 
подготвя нападение срещу Украйна. 
На редовния си седмичен брифинг Мария Захарова призна, че на територията на Русия се извършват предислокация и 
маневри на войските, но не и в близост до границата с Украйна. 
"Очевидно целта на тази масирана информационно-политическа кампания е нагнетяването на антируска истерия. 
Доколкото разбираме, всичко това трябва да отклони вниманието от деградацията на социално-икономическата, а между 
другото и на политическата ситуация в Украйна и да го насочи към някаква външна заплаха.", посочи Захарова. 
Тя коментира скорошно изказване на украинския министър на външните работи Дмитро Кулеба, според когото някои 
страни-членки на НАТО продължават да гледат на присъединяването на Украйна към Алианса през призмата на Русия: 
"Приемането на Украйна в НАТО определено няма да укрепи сигурността на европейския континент. Вероятно в 
министерството на външните работи на Украйна не знаят това, но в Европа са останали специалисти, които разбират от 
геополитика и осъзнават какво ще означава членството на Украйна в тези структури и каква добавена стойност ще донесе 
на всички".  
Захарова призова Франция и Германия вместо да се занимават с политически спекулации и с изопачаване на руската 
позиция за конфликта в Донбас, да накарат Украйна да изпълни задълженията си, поети с подписването на минските 
споразумения. 
 
√ Ръководството на СДСМ обсъжда оставката на Заев 
Ръководството на управляващия в Северна Македония Социалдемократически съюз ще обсъжда оставката на лидера на 
партията и премиер Зоран Заев, която той обяви след поражението на местните избори на 31 октомври. 
Ако днес оставката бъде потвърдена и приета, ще започне да тече 15-дневен срок за обявяване на вътрешнопартийни 
избори за нов председател на партията. 
Най-големият фаворит за заместник на Заев е зам.-министърът на финансите Димитър Ковачевски. 
Плановете са социалдемократите да имат нов лидер до 14 декември, тоест до Съвета на Европейския съюз, на който ще 
се вземе решение дали да започнат преговори за членството на Северна Македония в Съюза. 
 
Мениджър 
 
√ Стефан Янев: Правителството подготвя законови промени за ин хаус процедурите 
Правителството подготвя промени в Закона за обществените поръчки, касаещи ин хаус процедурите. Измененията ще 
бъдат предложетни на 47-ото Народно събрание. Служебният кабинет е подготвил и проектобюджет за догодина, който 
ще предложи на новото мнозинство. Проектът би могъл да послужи като базисен сценарий и да бъде променян в 
зависимост от договорените политики между партиите. Това заяви в ефира на БНТ премиерът Стефан Янев. Той изтъкна, 
че по време на двете служебни правителства, които оглавява, пенсиите са увеличени с почти 25% от 46-ия парламент, което 
компенсира изпреварващо инфлацията. 
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, добави Стефан Янев. Той призова да изчакаме 
разследващите да си свършат работата и те да коментират какви са причините и подходящите мерки, за да не се 
допусне това да се случи отново.  
По повод инцидента в дома за възрастни хора в село Рояк премиерът 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. 
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 него означава, че 
"зеленият сертификат" работи. По думите на Янев, здравният министър Стойчо Кацаров полага необходимите усилия и 
екипът му прави необходимото, за да се справи относително добре. 

https://bntnews.bg/news/stefan-yanev-pred-bnt-za-tragediyata-na-am-struma-borbata-s-korupciyata-i-politicheskata-obstanovka-u-nas-1176454news.html
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"Масовото тестване на малките ученици също дава резултат. 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.  
Служебният премиер заяви, че президентът Румен Радев нито веднъж не се е намесил пряко в работата на правителството. 
Ето защо членовете на кабинета носят отговорност за всички решения на Министерски съвет. Стефан Янев заяви, че към 
момента никой не отправял покана към него за евентуалното му участие в следващ редовен кабинет. По думите му, той 
би обмислил подобна покана, ако я получи, но решението му ще зависи от политиките на сформираното мнозинство. Ето 
защо е добре, че в момента се водят коалиционни преговори по политики, а на следващ етап ще бъдат обсъждани 
личности, коментира служебният министър-председател. 
По повод борбата с корупцията Янев каза, че трябва да намерим начин като общество да изкореним този проблем. 
Небоходим е честен разговор, за да видим какви мерки можем да вземем, посочи той. Според служебния премиер са 
нужни промяна в законодателството и систематични действия на едно мнозинство с четиригодишен мандат. Затова той се 
надява, че водените в момента коалиционни преговори ще дадат резултат. Служебното правителство също има воля да 
помогне в този процес и затова се изготвят законопроекти, които ще бъдат предложени на новия парламент. 
"България няма да отстъпи от позицията си за Република Северна Македония, защото тук става въпрос за български 
национални интереси, а също и за основни европейски правила, касаещи правата на гражданите на ЕС. В момента 
служебното правителство полага усилия да обясни българската позиция на европейските ни партньори, защото досега тя 
не е била комуникирана достатъчно добре", категоричен беше Стефан Янев. Според него партньорите ни в Брюксел вече 
дават положителни сигнали и просто имат нужда от още време, за да разберат тезата на България. 
На финала на участието си в "Денят започва" Стефан Янев сподели, че като служебен премиер иска да бъде запомнен с 
начина, по който се опита да демонстрира, че човекът на този пост трябва да говори умерено, разбрано и с действията си 
да бъде воден от клетвата си. "Всички допускаме грешки, но важното е да си вземем поуките и да продължим напред", каза 
още Янев.  
 
√ Гешев разпореди проверка на маркировката и сигнализацията по магистралите  
Главният прокурор на Република България Иван Гешев разпореди на Върховната административна прокуратура да 
възложи извършването на проверка по реда на надзора за законност на пътната маркировка и пътната сигнализация на 
магистралите и първокласните пътища на територията на цялата страна. 
В хода на проверката ще бъдат привлечени български и международни експерти, както и експерти от неправителствени 
организации. Ако се установят достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, материалите ще бъдат 
изпратени  на Върховната касационна прокуратура с оглед преценка за търсене на наказателна отговорност от виновни 
длъжностни лица. 
При наличие на данни за извършени нарушения, материалите от проверката ще бъдат изпратени на Министерски съвет с 
цел изпълнителната власт да упражни своите правомощия и задължения по закон. 
Вчера зам.-главният прокурор и директор на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов, говорителят на 
главния прокурор Сийка Милева, административният ръководител на Окръжна прокуратура - Перник Галина Антова и 
следовател Мариан Маринов, ръководител на екипа, ангажиран с досъдебното производство за тежкия пътен инцидент 
на АМ „Струма“, дадоха пресконференция във връзка с предприетите до момента действия по разследването.  
Екипът е от трима прокурори и шестима следователи, за да може да се проведе мащабно и всеобхватно разследване в 
кратки срокове, заяви зам.-главният прокурор Борислав Сарафов. Провеждат се разпити на свидетели. Показания вече са 
дали двама от оцелелите пътници в автобуса, като в рамките на вчерашния ден бяха разпитани още двама от пострадалите, 
които са на лечение в УМБАЛСМ „Пирогов“ . 
По досъдебното производство са назначени множество експертизи - съдебно-медицински, автотехническа, пожаро-
техническа и др., както и комплексни експертизи за изясняване причините за инцидента. Резултатите от аутопсиите на 
загиналите при пътнотранспортното произшествие показват, че смъртта им е настъпила основно от задушаване вследствие 
на възникналия пожар. Извършени са огледи в широк периметър на местопроизшествието, предстоят допълнителни 
огледи на останките от автобуса.  
Днес, 26 ноември, екип от следовател и прокурор ще предаде в прокуратурата в Скопие молба за правна помощ и се очаква 
да получи ДНК-профили от близките на загиналите за идентифициране на жертвите. 
 
√ Преговарящите по темата "Екология" предлагат да има вицепремиер по климатичните промени 
По-високи санкции за индустриално замърсяване, спешен преглед на състоянието на язовирите до края на годината и 
разширяване на националната система за мониторинг на качеството на въздуха. Около тези предложения се обединиха 
преговарящите експерти за бъдещо коалиционно споразумение в сектор "Екология". Сред предложенията по време на 
консултациите са още създаване на постовете вицепремиер по климатични промени и екологичен омбудсман, както и 
въвеждане на ефективен механизъм за премахване на изоставените строежи. 
"Продължаваме Промяната" предложи създаване на работещ механизъм за премахване на изоставените строежи и 
поставят акцент върху проблема със застрояването на Черноморието. Сред приоритетите, представени от партията, са още 
оценка на състоянието на екосистемите, преустановяване на използването на пластмаса в държавната администрация, 
електрифициране на транспорта, зелена мобилност и стимулиране на споделеното пътуване. ПП подкрепя идеята за 
подмяна на автопарка и закупуване на повече електромобили. 
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"Може да помислим заедно за по-високи данъци и такси за мощните автомобили", заяви съпредседателят на формацията 
Кирил Петков.  Той посочи още, че трябва да се прецизират изискванията за оценка на въздействието върху околната среда 
/ОВОС/, а администрацията да бъде в услуга на бизнеса, за да се избегне възможността за корупционни практики. 
По отношение на нерегламентираното изгаряне на отпадъци от ПП настояват за засилване на контрола и налагане по-
строги санкции за нарушителите. Експертите в партията виждат проблеми и в сектора с водните ресурси, като настояват за 
управление на отпадъчните води и подсигуряване на чиста питейна вода за всички граждани. 
От "Продължаваме Промяната" виждат възможност в бъдещото редовно правителство да има вицепремиер по 
климатичните промени.   
ВиК системата трябва да се подобри, за да се спре загубата на водата, смятат от "Има такъв народ". От партията се обявиха 
и за спешни мерки за мониторинг на качеството за въздуха, както и за регулаторни мерки и стимули за транспорта и 
енергетиката по отношение на замърсяването. Електрификация на обществения транспорт е важен приоритет за ИТН, като 
сред мерките, които предлагат са поетапната замяна на стари печки и облекчени процедури за инсталиране на 
индивидуални ВЕИ-та.  
По отношение на управлението на отпадъците от формацията се застъпват зад идеята за рекултивация на вече 
съществуващи или несъответстващи със законодателството депа. Нещо повече, според ИТН методиката за "такса смет" 
трябва да е на принципа "замърсителят плаща". 
ИТН подкрепя идеята за вицепремиер по климатичните промени. Те очакват да има и съвет по климата, в който да участват 
политици и експерти. От партията предлагат приходите от продажби на квоти за емисии на парникови газове да остават в 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ и да се използват изцяло за мерки за 
климата. ИТН предложи и пълна ревизия на управлението на оперативните програми в сектор "Екология".  
"Демократична България" подкрепя идеите за промяна на методиката за "такса смет" и за създаването на 
поста вицепремиер по климатичните промени в следващия редовен кабинет. Тома Биков представи идеята за създаване 
на институцията "екологичен омбудсман", избиран от Народното събрание. И добави, че трябва да се подобри и 
управлението на защитените зони - "Натура 2000". Промяна в правилника на МВР за зоополиция е друго искане на ДБ.  
От партията искат да се развие система за бързо разполагане на временни станции чрез дронове, които да проверят 
сигналите за замърсяване на въздуха. Освен осигуряване на публичен достъп до данните за измерване качеството на 
въздуха, от ДБ искат авишаване на санкциите за източниците на замърсяване, спиране на практиката да се раздават дърва 
за огрев за семействата, както и стимулиране на използването на възобноваеми енергийни източници. 
По отношение на управлението на водите, от формацията предлагат до края на годината да се направи преглед на 
състоянието на язовирите, за да не се допуснат събития като тези в село Бисер или в кв. "Аспарухово" във Варна. От 
"Демократична България" са против създаването на инсинератор в София. Предлагат също мерки за подобряване 
управлението на отпадъци, както и да се проучат възможностите за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ "Марица изток 2". 
БСП предлага ревизия на Закона за управление на отпадъците, с която да се въведат стимули за разделно събиране на 
отпадъци и за рециклиране. От Левицата са на мнение, че водещ трябва да е принципът "замърсителят плаща". 
Сред идеите им са още създаване на екоиндустриални паркове и подмяна на автопарка на държавните институции с цел 
екосъобразност. БСП представи и предложението си за самостоятелно министерство за климата.  
БСП предлага преразглеждане на дейността на ВиК холдинга и държавното предприятие "Управление и стопанисване на 
язовири".  
 
√ Нов Закон за МВР сред предложенията за коалиционно споразумение в сектор "Вътрешна сигурност" 
До 6 месеца да се направи пълен функционален анализ на системата на вътрешното министерство и да се изработи нов 
Закон за МВР. Около тази теза се обединиха преговарящите партии за коалиционно споразумение по темата "Вътрешна 
сигурност". Ръст на заплатите на служителите на МВР и намаляване на извънредния труд са едни от целите в бъдещата 
реформа в сектора.  
БСП предлага в период от три до шест месеца да се направи пълен преглед и анализ на МВР, а след него и за изготвяне на 
изцяло нов Закон за МВР. От партията искат да се сложи край на политическото инженерство в структурите на сигурността, 
както и да се създаде нова полицейска карта. Приоритетите им са още преодоляване на мигрантската криза, укрепване на 
границата, борбата с битовата и организираната престъпност, подобряване подготовката и повишаване на 
възнагражденията на служителите в МВР, осъвременяване на техниката и материално-битовата база, както и създаване на 
регионални центрове по криминалистика. 
"Има такъв народ" се обяви за промени в целия пакет закони, които обхващат сигурността. Експертите от партията смятат 
че за да има реална промяна, трябва и промени в Закона за специалните разузнавателни средства, тъй като до момента 
редица служби го използват безпроблемно и в ущърб на гражданите. Оттам предлагат още изваждане на "Пожарната и 
гражданска безопасност" от МВР и създаване на ново Министерство на бедствията и авариите. Смятат, че трябва да се 
изгради Държавна агенция за киберзащита. Съгласни са да се направи анализ на МВР, но и финансова ревизия. 
От "Демократична България" смятат, че институциите, които трябва да се борят с корупцията, срещу която се обявяват 
всички, се управляват от зависими лица и настояват това да се промени. Атанас Атанасов от ДБ е на мнение, че корупцията 
в МВР е основен дестабилизиращ фактор. По думите му тя се покровителства и от самата държава. 
Създаване на Закон за обществения ред, който да се отнася не само за МВР, а и за другите институции и субекти, които 
имат отношение към сигурността, за да се подобри работата в сектора, предлагат от "Продължаваме Промяната". От 
партията смятат, че е необходим Закон за оперативно-издирвателната дейност и че липсата на такава дейност е причината 
за ръста на престъпността в България. Сред предложенията, които ПП даде са да се подобри нивото на квалификация на 
служителите, подбора и развитието им чрез изграждане на система за кариерно развитие с ясни критерии. И още, от ПП 
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предлагат да се обсъди дали "Икономическа полиция" да не стане данъчна полиция и да премине към Министерството на 
финансите, тъй като тя защитава фиска. 
 
√ Природният газ у нас може да поскъпне с повече от 3% през декември  
Природният газ може да поскъпне през декември с малко повече от предвижданите 3%. Това стана ясно от думите на 
изпълнителния директор на "Булгаргаз" Николай Павлов по време на обсъждането на цените в енергийния регулатор.  
На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад във връзка с внесеното на 10 ноември 
заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец декември, по която общественият доставчик да продава 
природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна 
енергия. В доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 декември да бъде в размер на 96,14 лева за 
мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За сравнение през месец ноември утвърдената от регулатора цена 
е 93,19 лева за мегаватчас.  
Причината за повишението от почти 3 лева е, че прогнозата за декемврийските цени е правена преди около две седмици, 
а оттогава цените на борсите са се повишили. Независимо от това цената за българските потребители ще бъде с около 35 
процента по-ниска в сравнение с европейските борси, отчете Павлов. 
От думите на Николай Павлов стана ясно още, че част от топлофикациите и крайните снабдители не са осигурили 
необходимите им количества газ за есенно-зимния сезон. Въпреки това "Булгаргаз" ще гарантира доставки и за тези 
дружества, за да няма проблем за крайните потребители. 
Окончателното решение за цената на газа за декември ще бъде взето на закрито заседание на КЕВР на 1 декември.  
 
√ Вдигат цените на такситата в София от 1-ви януари 
Таксиметровите услуги в София ще поскъпнат от 1 януари догодина. Цената за дневна тарифа ще бъде от минимум 1,05 лв. 
до  1,78 лв., а нощната ще върви от 1,21 лв. минимална до 2,19 лв. максимум. Това реши на вчерашното си 
заседание Столичният общински съвет, приемайки актуализираните цени за такситата в София.   
"Ние сме използвали за база сега съществуващите цени и сме предложили те да се актуализират с натрупаната инфлация, 
прогнозната инфлация за следващата година и цената на природния газ, която участва като компонент 20% от стойността 
на тези цени. По закон таксиметровите превозвачи сами могат да определят своите цени, между минималните и 
максималните в Общинския съвет. В тази ситуация, когато всичко се вдига, част от исканията на таксиметровия бранш за 
промяна на цените са основателни", коментира по-рано по БНР председателят на Комисията по транспорт Карлос 
Контрера.  
Заради COVID кризата таксиметровите шофьори ще плащат минимален данък от 300 лева за следващата година. За 
разликата до 850 лева ще се очакват компенсации от държавата.  
От Националния таксиметров синдикат заявиха, че цените, предложени от Столичния общински съвет, са под 
себестойността на услугата, но поясниха, че засега не планират протести. Синдикалистите предупреждават, че новите 
тарифи ще доведат до намаляване на такситата в столицата и клиентите ще чакат по-дълго при поръчка на такси.  
 
√ Ето как можем да подадем сигнал до Европейската прокуратура  
Министерството на правосъдието публикува подробна информация за начина на подаване на сигнали до Европейската 
прокуратура. 
Физическите или юридическите лица се насърчават да изпращат сигнали за престъпления, по отношение на които 
Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност, до децентрализираната служба на Европейската 
прокуратура в България на следния имейл: EPPO-BGEDP-Office@prb.bg. В този случай не е необходимо попълването на 
специален формуляр и сигналът може да бъде в свободна форма. 
Другият вариант е те да се изпращат чрез специализирания уебсайт на Европейската прокуратура: 
https://www.eppo.europa.eu/bg/signal-za-prestplenie-do-evropeyskata-prokuratura.  
Сигналите могат да бъдат подавани на всеки един от официалните езици на Европейския съюз. В банер на сайта на 
правосъдното министерство може да се открие и формуляр за подаване на сигнали от националните органи, както и 
указания за попълването му. 
 
√ Румънският парламент одобри правителството на Николае Чука 
Коалиционното правителство на Национално-либералната партия (НЛП), Социалдемократическата партия (СДП) и 
Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), оглавявано от премиера Николае Чука, получи вот на доверие в 
румънския парламент, съобщава телевизия Диджи24, цитирана от БТА. 
Правителството е получило 318 гласа "за" при необходими най-малко 234 гласа за встъпване в длъжност. "Против" са 
гласували 126 депутати.  
Кабинетът положи клетва в 15.00 часа вчера в президентския дворец Котрочени, съобщиха цитирани от телевизията 
източници. 54-годишният генерал от резерва Николае Чука, сенатор от НЛП, оглавява правителство с 20 министерства. 
Партиите в коалицията се договориха за ротация на премиерския пост през година и половина. 
Вчерашният вот слага край на продължила около два месеца правителствена криза, която настъпи след като кабинетът на 
НЛП и ДСУР, оглавяван от премиера Флорин Къцу, беше свален с вот на недоверие в началото на октомври. Вотът беше 
иницииран от социалдемократите и подкрепен от бившия коалиционен партньор на либералите - Съюз за спасение на 
Румъния.  
 

mailto:EPPO-BGEDP-Office@prb.bg
https://www.eppo.europa.eu/bg/signal-za-prestplenie-do-evropeyskata-prokuratura
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√ Полша сваля драстично акцизи и ДДС, за да смекчи инфлационния удар върху населението 
Полша ще намали данъците върху бензина, газа и електроенергията и ще подпомогне домакинствата да си плащат 
сметките с програма за директно субсидиране на на стойност до 10 милиарда злоти (2,40 милиарда долара. Мерките бяха 
обявени от полския премиер Матеуш Моравецки, цитиран от Ройтерс. 
Повишението на потребителските цени в най-голямата нововъзникваща икономика в Европа достигна нива, каквито не са 
наблюдавани от две десетилетия. Инфлацията оказа натиск върху бюджетите на домакинствата и причини тревоги на 
правителството, което се гордее с успехите си в повишаването на покупателната способност на обикновените поляци чрез 
щедри социални придобивки и увеличение на минималната заплата. 
Полското правителство работи, за да смекчи удара от растежа на инфлацията, заяви на пресконференция днес Моравецки 
и обяви конкретните мерки. Те предвиждат акцизът за бензина ще бъде намален до минимума, разрешен от ЕС за пет 
месеца, стартирайки от 20 декември. ДДС за газа ще бъде понижен от 23% до 8% за периода от януари до март. ДДС върху 
електронергията ще се понижи през първите три месеца на 2022 година до 5% спрямо сегашните 23 процента. 
В допълнение домакинствата ще получат финансова подкрепа под формата на субсидии, които ще зависят от доходите им 
и ще бъдат изплатени на две вноски през 2022 година. 
Правителствата в Европа и други части на света се сблъскват с подобен инфлационен натиск заради по-високите цени на 
енергията и нарушенията по веригите за доставки, причинени от пандемията от коронавируса и локдауните, наложени 
заради нея, отбелязва Ройтерс. 
 
√ От 10 януари - карантина за неваксинирани и неболедували от COVID при пътуване в ЕС  
Всички неваксинирани срещу COVID-19 и неболедували от "тъмночервени зони" на държави и територии, засегнати най-
тежко от пандемията, да се изследват преди пътуване и да се поставят под карантина след пристигане в държава от ЕС, 
предвижда оповестено вчера предложение от Европейската комисия за промени в действащите в момента правила за 
пътуване в общността. Комисията предвижда промените да влязат в сила от 10 януари догодина.  
Освен това Брюксел излезе и с официално предложение covid-сертификатите да важат девет месеца от първоначалното 
им издаване, когато се използват за пътуване в ЕС.   
Комисията препоръчва носителите на валиден сертификат да пътуват в ЕС без допълнителни ограничения като поставяне 
под карантина или изследване. За хората без сертификат за ваксиниране или преболедуване се предвижда при 
необходимост да бъдат изследвани - преди или след пътуването.  
Предлага се държавите от ЕС да дават предимство за реимунизация на хората, валидността на чиито сертификати изтича. 
По въпроса за сертификатите и допълнителните дози ваксина ЕК отчита, че засега не може да се предположи с колко ще 
бъде удължена валидността на документа след реимунизация. 
 
√ Блумбърг: ЕС ще предложи 9-месечен лимит за валидност на ваксините за пътуване 
Европейският съюз ще препоръча приемане на 9-месечен срок на валидност на сертификатите за ваксинация срещу COVID-
19 за пътуване в рамките на блока, става ясно от документ, видян от Блумбърг. 
Европейската комисия ще предложи на държавите членки да продължат да приветстват всички пътници, ваксинирани с 
одобрени от блока препарати. В документа се предлага още от 10 януари страните да отворят границите си за хората, 
имунизирани с ваксини, одобрени от Световната здравна организация. 
Предложенията задават нов срок за валидност на ваксинацията срещу COVID-19, което предполага нуждата от поставяне 
на бустерни дози след приключването на 9-месечния период. Очаква се, че предложенията, които засягат пътувания от 
държави извън ЕС, да бъдат обявени по-късно днес. 
Правителствата на страните от ЕС настояват блокът да изглади различията в правилата, за да помогне за запазването на 
възможността за пътуване, след като властите в отделните държави предприеха различни подходи за периода, в който ще 
важи сертификата за ваксинация. 
На този фон акциите на Ryanair поевтиняха с 1,3%, а тези на EasyJet и Air France-KLM също се търгуваха на червено. 
Страните в ЕС предприемат различни мерки в борбата с четвъртата вълна на коронавируса. Германия обмисля 
задължителна ваксинация за някои уязвими групи на обществото, докато Италия наложи ограничения за неваксинираните. 
В началото Австрия въведе национален локдаун за три седмици. 
Докато броят на новозаразените с COVID-19 продължава да расте в Европа, ЕК планира да прекрати от 1 март своя бял 
списък със страни, от които ще могат да влизат всички пътуващи, независимо от ваксиниционния си статут. Оттогава в блока 
ще могат да влизат ваксинираните преболедувалите пътници, които разполагат с дигитален COVID сертификат на ЕС или 
еквивалентен пропуск. 
Новите правила ще позволят и пътуване до ЕС на деца между 6 и 17 години, на които е направен PCR тест с отрицателен 
резутлат преди заминаване, дори ако не са ваксинирани. Страните от ЕС могат да изискват допълнителни тестове след 
пристигането, карантина или самоизолация. 
Освен това ще се изисква и отрицателен PCR тест за всички пътници, които са били ваксинирани с одобрена от СЗО ваксина, 
която обаче не е получила разрешение за употреба от Европейската агенция по лекарствата, както и за преболедували 
пътници. 
 
√ Борсите в Европа се оцветиха в зелено 
Европейските акции поскъпнаха в ранната търговия в четвъртък, след като инвеститорите се насочиха към дефанзивни 
сектори на фона на опасенията около нарастващия брой на заразените с COVID-19 на континента, предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,98 пункта, или 0,2%, до 480,67 пункта, след като в сряда достигна 
триседмично дъно. Подиндексът на технологичните компании SX8P се повиши с 0,43%, записвайки ръст за първи път от 
шест дни, след като по-рано тази седмица бе подложен под натиск заради повишението на доходността по облигациите. 
Немският показател DAX се повиши с 30,63 пункта, или 0,19%, до 15 909,02 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100  напредна с 11,05 пункта, или 0,15%, до 7 297,37 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 14,95 пункта, 
или 0,21%, до 7 057,18 пункта 
След като опасенията за по-бързото повишаване на лихвените проценти в САЩ се отразиха негативно глобалните нагласи 
през по-голямата част от седмицата, силните данни за американската икономика помогнаха на Уолстрийт да завърши 
сесията в сряда предимно на зелено, подкрепяйки пазарите по целия свят. 
„Поразително е да се види устойчивостта на акциите предвид нарастващата доходност и намерението на Фед да изпрати 
посланието за по-бързо свиване на покупките“, коментират анализатори от RBC. 
В сряда много страни в Европа отчетоха нови рекордни за брой на заразените с COVID-19 за едно денонощие, като 
континентът отново се превръща в епицентъра на пандемия. Очаква се това да доведе до нови ограничения на 
движението. Италия затегна правилата срещу неваксинираните, докато Франция се готви да обяви нови ограничителни 
мерки. 
Междувременно германският статистически институт Дестатис обяви, че икономиката на Германия е нараснала с 1,7% през 
третото тримесечие спрямо предходното и с 2,5% в сравнение със същия период на миналата година. 
Акциите на Remy Cointreau поскъпнаха с 10,97% до рекорден връх, след като компанията повиши прогнозата си за печалба 
за цялата година на фона на високото търсене на нейния коняк и по-голямата от очакваната оперативна печалба през 
първата половина. Цените на книжата на нейните конкуренти Pernod Ricard и Diageo се повишиха с 1,97% и 0,54%. 
Акциите на производителя на оборудване за лъчева терапия Elekta поскъпнаха с 1,96%, след като той отчете по-малък от 
очакваното спад на приходите през периода август-октомври на фона на нарастваща нужда от лечение на ракови 
заболявания. 
Цената на книжата на Swiss Life се повиши с 3,55%, след като швейцарския застраховател съобщи, че ще започне обратно 
изкупуване на акции на стойност 1 млрд. швейцарски франка (1,07 млрд. долара) и ще повиши коефициента на изплащане 
на дивиденти. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в сряда, следвайки спад на доходността 
по американските държавни ценни книжа,  който даде глътка въздух на технологичните акции, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 9,42 пункта, или 0,03%, до 35 084,38 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 10,76 пункта, или 0,23%, до 4 701,46 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq се повиши с 10,76 пункта, или 0,23%, до 4 701,46 пункта. 
Скорошният ръст на доходността на облигациите, предизвикан от решението на президента на САЩ Джо Байдън да 
номинира Джером Пауъл за втори мандат начело на Федералния резерв, се охлади леко в сряда. Доходността по 10-
годишните американски дцк достигна ниво от 1,68% през тази седмица, след като в петък бе на равнище от 1,55%. Всярда 
обаче тя падна под 1,64%. 
Акциите на Meta поскъпнаха с 1,13%, подкрепяйки Nasdaq, а тези на Roku и Peloton се отърсиха от слабото си представяне 
в начало на седмицата и отбелязаха и поскъпнаха с 2,38% и 2,21%. Цената на книжата на HP се повиши с 10,10%, след като 
финансовият отчет на компанията за компютърен хардуер надмина очакванията на анализаторите и тя представи прогнози 
за по-добри печалби през първото тримесечие на следващата година. 
Движенията при доходността на облигациите разтърсиха пазара в началото на седмицата, подкрепяйки банковия и 
енергийния сектор, но отразявайки се негативно на технологичния сектор и на акциите на растежа. За седмицата Dow е на 
зелено, а S&P 500 е напреднал минимално. Nasdaq е на червено с 1,3% въпреки ръста от сряда. 
Междувременно протоколите от последното заседание на Федералния резерв на САЩ показаха, че централните банкери 
са готови да ускорят графика за забавяне на покупките на активи и за повишаване на лихвения процент, ако инфлацията 
остане висока. 
Пазарът реагира позитивно на добрите икономически новини. Броят на подадените за първи път заявления за помощи 
при безработица достигна 199 хил през миналата седмица, което е най-ниското равнище от над 50 години. Същевременно 
с това растежът на брутният вътрешен продукт на САЩ за третото тримесечие бе ревизиран нагоре до 2,1%, макар че 
икономистите очакваха повишение от 2,2%. Личните доходи и разходите на потребителите са се увеличили повече от 
очакваното през октомври. 
Не всички икономически данни обаче бяха положителни, тъй като за октомври бе отчетен изненадващ спад на поръчките 
за дълготрайни стоки. Ценовият индекс на разходите за лично потребление, който е предпочитан от Фед индикатор за 
инфлацията, се е повишил с 4,1% на годишна база през октомври,. 
Отчетите за печалбите доведоха до някои от най-големите индивидуални движения в сряда, след като акциите на 
традиционните компании за търговия на дребно поевтиняха на фона лоши тримесечни резултати. Цените на книжата на 
GAP и Nordstrom се понижиха съответно с 24,05% и 29,03% на фона на разочароващи финансови отчети за последното 
тримесечие. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък, 
след като централната банка на Южна Корея повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта до 1%, предаде 
Ройтерс. 
На този фон южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад от 14,02 пункта, или 0,47%, до 2 980,27 пункта. 
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От инвестиционна компания Natixis заявиха, че централанта банка на Южна Корея може да си позволи подобен ход заради 
икономическото възстановяване.   
„Виждаме, че предвид очакванията за повишаване на лихвите в САЩ и по-агресивния от протоколите на Федералния 
резерв, това е правилният ход не само за Южна Корея, но и за синхронизиране с цикъла на Фед“, посочват от Natixis. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 196,62 пункта, или 0,67%, до 29 499,28 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 8,52 пункта, или 0,24%, до 3 584,18 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 8,25 пункта, или 0,33%, до 2 512,22. Хонконгският измерител Hang 
Seng напредна с 54,66 пункта, или 0,22%, до 24 740,165 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 регистрира ръст от 7,9 пункта, или 0,11%, до 7 407,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 0,25 пункта, или 0,04%, до 620,82  пункта. BGBX40 се понижи с 0,01 пункта, или 0,01%, до 139,98 пункта. 
BGTR30 изтри 0,08 пункта от стойността си, или 0,01%, достигайки ниво от 670,81 пункта. BGREIT се понижи с 0,62 пункта, 
или 0,37%, до 165,28 пункта. 
 
√ Цените на петрола потънаха с над 2% на фона на опасенията от излишък на доставките 
Цените на петрола се понижиха с повече от 2% в петък поради опасения, че глобалният излишък на доставките може да 
нарасне през първото тримесечие на следващата година на фона на водено от САЩ координирано освобождаване на 
резерви, предаде Ройтерс. На пазара се отразиха и опасенията от нов вариант на COVID-19 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поевтиня с 2,33 долара, или 2,83%, до 79,89 долара за барел, докато цената 
на американският лек суров петрол WTI се понижи с 2,68 долара, или 3,42 %, до 75,71 долара за барел. 
Спадът на цените вероятно идва в резултат на пониженията на по-широките финансови пазари заради притесненията, че 
новият вариант ще се отрази негативно на търсенето на петрол и на движението на хората. 
Американският президент Джо Байдън обяви във вторник план да освободи 50 млн. барела петрол от стратегическите 
резерви на САЩ в координация с други големи държави, сред които Индия, Китай и Япония, в опит да охлади цените. 
Това освобождаване вероятно ще доведе до голям скок на доставките през идните месеци, казва източник от ОПЕК. От 
ОПЕК очакват излишък от 400 хил. барела на ден през декември, който да нарасне до 2,3 млн. барела на ден през януари 
и 3,7 млн. барела на ден през февруари, ако държавите предприемат мерките за освобождаване на запаси. Организацията 
на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с русия, известни като формата ОПЕК+, които ще 
се срещат следващата седмица, за да дискутират търсенето и предлагането на петрол. 
Идният понеделник световните сили и Иран ще подновят преговорите за съживяването на ядреното споразумение от 2015 
г., което може да доведе до премахване на санкциите на САЩ върху иранския износ на петрол. 
 
√ Директорът на МАЕ критикува ОПЕК за ограничените доставки на петрол  
Някои страни се провалиха в заемането на полезна позиция за успокояването на растящите цени на петрола. Това заяви 
изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол, цитиран от Ройтерс. 
„Фактор за тези високи цени, който бих искал да подчертая, са позициите на някои доставчици на петрол и газ, които не 
според нас не са особено полезни. Всъщност, напрежението на днешните пазари може да се счита за резултат от 
изкуствено ограничаване на пазара. На петролните пазари днес има близо 6 млн. барела на ден свободен производствен 
капацитет при ключовите производители - страните от ОПЕК+“, коментира той. 
Неговото изказване идва в момент, в който САЩ и други големи потребители на петрол обещаха да освободят количества 
от стратегическите си резерви, за да охладят цените. Това е безпрецедентен ход, в който освен САЩ ще участват още 
Индия, Китай, Япония, Южна Корея и Великобритания. 
САЩ ще освободят 50 млн. барела от своя Стратегически петролен резерв (SPR). От тях 32 млн. ще бъдат освободени в 
рамките на следващите няколко месеца, докато 18 млн. ще са част от одобрена по-рано продажба, която ще бъде ускорена. 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с русия, известни като формата 
ОПЕК+, многократно отхвърли призивите на САЩ за увеличаване на предлагането, което да доведе до спад на цените.  
Бирол заяви още, че нарастващите цени на петрола са натоварили потребителите по цял свят. 
„Това също така оказва допълнителен натиск върху инфлацията в период, в който икономическото възстановяване остава 
неравномерно и все още е изправено пред редица рискове“, добави той. 
 
3e-news.net 
 
√ Силен спад с 22%: Енергийната борса затвори при цена за цена за базова енергия от 424.91 лв. за MWh  
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 424.91 лв. за MWh и количество от 79 864.30 MWh с ден за доставка 26 ноември 2021 г., сочат данните от 
търговията. Това е съществено понижение от 22 % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 533.23 лв. за MWh, при количество от 40 783.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 081.20 MWh) е на цена от 316.58 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 348.34 лв. за MWh и количество от 3461.1 MWh. 
Най-ниската стойност – 231.98 лв. за MWh при обем от 3275 MWh е отчетена в 03 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 09 часа – 589.12  лв. за 
MWh при количество от 3394.1 MWh.  Висока остава и стойността, отчетена за 18 часа – 553.94 лв. за MWh (3491 MWh). 
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 221.01 лв. за MWh при количество 3155.5 MWh. 
Спрямо стойността от 544.52 лева за MWh или 278.41 евро за MWh за 25 ноември 2021 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 26 ноември се понижава до  217.25 евро за MWh (спад с 22.0 %), според 
www.energylive.cloud, или 424.91 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 25 ноември 2021 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 065.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 585.07 лв. за MWh. 
 
√ Над 617 млн. лв. са заложени в Плана за възстановяване за енергийно обновяване на сгради, включително и за 
туристическо настаняване 
В изготвения от българското правителство Национален план за възстановяване и устойчивост са предвидени няколко 
основни направления, по които сектор Туризъм ще бъде подпомогнат. Едно от тези направления е финансиране за 
енергийно обновяване на сгради, в което са планирани 617,6 млн. лв., в т.ч. в областта на производството, търговията, 
услугите, както и сгради от сектор туризъм. 
Това стана ясно на среща в МРРБ, на министрите на регионалното развитие и  благоустройството Виолета Комитова и на 
туризма Стела Балтова с представители на туристическия сектор. На срещата бяха представени възможности за 
финансиране на проекти в туристическия сектор със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. 
„МРРБ разработи 6 проектни фиша, които са включени в Националния план, но за да се осъществят са необходими ключови 
реформи в няколко закона“, съобщи по време на срещата министър Комитова. Тя обясни, че за целта спешно се подготвят 
промени в 5 закона – за етажната собственост, за устройство на територията, за обществените поръчки, за пътищата, както 
и проекта на Закон за ВиК. 
„България няма да получи парите от Националния план, ако не направи тези реформи“, допълни регионалният министър 
и подчерта, че за да се използва ресурсът, бизнесът трябва още от сега, възможно най-бързо, да започне да подготвя 
инвестиционни проекти. 
„Подготвяйте инвестиционни проекти“, апелира министър Комитова, „защото наблюденията ми като министър са, че пари 
има за много неща, но нямаме инвестиционни проекти. Процесите на управление до този момент са били следните: 
даваме пари на някого и после чакаме 6 години той да нарисува проект на хартия“, каза още архитект Комитова. 
„Националният план за възстановяване и устойчивост е инструмент, който ще подпомогне със средства да се възстанови 
туристическият бизнес в страната и дори да се надгради“, каза на срещата министърът на туризма Стела Балтова и допълни, 
че сектор Туризъм намира много места в Плана, по които ще бъде подпомогнат. Като възможности за финансиране тя 
очерта изпълнението на проекти по компонент Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 1: Енергийна ефективност в 
сграден фонд. 
По този компонент са предвидени средства за проучвателни дейности за разработване на пилотен проект за комбинирано 
производство на топлина и електричество от геотермални източници. Туризмът е посочен и в Програмата за развитие на 
регионите, стана ясно още от думите на министър Балтова, като тук програмата подкрепя инфраструктурни мерки в редица 
услуги. Четвъртата възможност за финансова подкрепа е по Програмата за икономическа трансформация, по която обект 
на подпомагане ще са малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката.   
Планът за възстановяване и устойчивост е възможно да бъде одобрен до края на 2021 година, съобщи министър Стела 
Балтова и допълни, че потенциалните бенефициенти трябва отсега да се подготвят. 
На срещата заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Нина Стоименова представи 
възможности за финансиране на хотелиерския и ресторантьорския бранш и по Проект „Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на нежилищния сграден фонд“, който е разработен от МРРБ и е включен в Стълб 2 „Зелена България“, 
компонент Нисковъглеродна икономика в Националния план за възстановяване и устойчивост. Целите на проекта са 
подобряване на енергийните характеристики на нежилищния сграден фонд; достигане на клас на енергопотребление „А“ 
чрез прилагане на енергоспестяващи мерки; намаляване на разходите за енергопотребление; постигане на 30% спестяване 
на първична енергия за всеки обект и подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа. 
Очаква се насоките за кандидатстване да бъдат обявени през първото тримесечие на следващата година.   
„За първи път Програмата за развитие на регионите през програмния период 2021 – 2027 г. ще финансира и бизнеса“, 
съобщи на срещата заместник-министърът и обясни, че микро, малки, средни и големи предприятия вече са допустими 
бенефициенти на конкурентен подбор и в регионалната програма. Тя обърна внимание на представителите на бизнеса, че 
част от правилата и подходите на финансиране в новата програма са различни от предходния програмен период.  
Във вчерашната среща участваха представители на Българския туристически съюз, на Българския съюз по балнеология и 
СПА туризъм, на Българската асоциация на заведенията и на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. 
 
√ Каква е цената на българския работник 
На колко се оценява един отработен час в България пресмята калкулатор, разработен от ИПИ 
Каква е пълната цена на един отработен час или месец? Фишовете, които работниците получават в края на месеца най-
често посочват нетната заплата, а в счетоводните си книги работодателите включват и своята част от осигуровките, които 
формират общите разходите за труд. Извън тях обаче върху крайната заплата на наетите и действителните пълни разходи 
за труд играят роля и други фактори – болнични, извънредни смени, ваучери за храна. Именно тези фактори добавя към 
сметката новият калкулатор на реалната заплата и реалните разходи за труд, изработен от ИПИ и достъпен на 
уебсайта http://cenanarabotnika.org/ 
Калкулаторът е разработен в контекста на международна инициатива, изпълнявана от ИПИ заедно с неправителствени 
организации от Словакия (INESS), Чехия (Liberalni Institute) и Полша (FOR), с общ подход и методология, която отразява 

http://cenanarabotnika.org/
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особеностите на местното трудово законодателство и регулации. Изработката е подкрепена от Фондация за свободата 
„Фридрих Науман“. 
Изчисленията на „Цена на работника“ вземат предвид всички очаквани фактори на брутната заплата и разходите на 
работодателя – пенсионните, здравните и другите социални осигуровки, както и данъците върху дохода. Към тях се добавят 
още няколко фактора, които касаят най-вече отработеното време – нощният труд, трудът в съботните и неделните дни или 
на официални празници, за които се прилагат множители към основната почасова ставка на заплащане. 
Калкулаторът отчита и случаи, в които работодателят финансира обяда (или като цяло храненето) на служителите си, както 
и ползваните болнични и допълните дни платен отпуск извън предвидените от трудовото законодателство. Взети са 
предвид и случаите, когато служителите получават ваучери за храна – честа практика за допълване на дохода, която остава 
извън обхвата на облагането. На този етап изчисленията са валидни само за трета категория труд, в която влизат повечето 
работещи в България. 
От особено значение тук е разликата между крайната цена на отработен час и обявената почасова заплата – само с 
добавянето на няколко нощни и празнични смени, няколко дни платен отпуск над минималния и ваучери за храна 
разликата между обявената почасова заплата и крайната цена на отработения човекочас става почти двойна (виж 
приложения пример). 
 

 
 
Защо е полезен този калкулатор? 
На първо място, той внася яснота за общите разходи за труд и така дава възможност за реална преценка на цената на 
наетата работна сила. 
Също така, активирането на калкулатора в началото на мандата на едно правителство лесно ще покаже в каква посока са 
неговите политики – при всяка промяна, която увеличава цената на наемане, ще светне „червената лампа“ за всички 
наблюдатели. 
Яснотата за пълната цена на  трудa ще спомогне и за формиране на мнение в дискусиите   по приемане на държавния 
бюджет, но и при всяка законодателна инициатива, свързана с трудовото или осигурителното законодателство. 
Калкулаторът ще е от полза и за незабавна оценка на ефекта от предложенията за регулаторни промени на синдикати и 
работодателски организации. 
 
√ Кофас: Цените на суровините в България растат най-бързо в Централна и Източна Европа 
Заедно с поскъпването на енергията това намалява маржовете на компаниите и стимулира инфлацията, 
отбелязват експертите на компанията 
Чувствителното повишение на цените на суровините в Централна и Източна Европа оказва значително влияние върху 
маржовете и инфлацията. В България, след понижение на цените от 5% през 2020 г., компанията за кредитно застраховане 
Кофас отчете рязко повишаване от 20% през октомври 2021 г., което ще продължи и в началото на следващата година. В 
Унгария повишението е близо 15%, а в Чехия показателят за нарастване на цените на суровините е най-нисък – близо 5,5%, 
последван от Полша с 10% за същия период. Експертите отчитат понижение на инфлацията в България през януари 2021 г., 
която достига дори отрицателни стойности. Процентът значително се увеличава през последното тримесечие на годината, 
като надхвърля 5% през септември 2021. Водещи по отчетена инфлация в ЦИЕ остават Румъния, Унгария и Полша, които 
достигат стойности от близо 7% през същия период тази година. 
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Това стана ясно повреме на регионалния уебинар на Кофас ЦИЕ Топ 500, с участници Ярослав Яворски, главен 
изпълнителен директор на Кофас за Централна и Източна Европа, Дорота Анготи, директор Бизнес информация и услуги в 
ЦИЕ и Грегорж Шилевич, главен икономист на Кофас за Централна и Източна Европа. „Чувствителното повишение на 
цените е продиктувано от глобалното търсене и високите цени на електроенергията, които са се повишили с близо 180% 
през януари 2021 г. в сравнение със същия период през изминалата година. Отчетохме 80% ръст на цените на металите в 
началото на годината, последвани от цените на индустриалните материали. Най-ниско покачване се отчита при 
селскостопанските суровини – близо 30% за 2021 г., коментира Грегорж Шилевич. 
 

 
 
Въпреки глобалата тенденция към нарастване на цените на суровините и последиците върху иконимиките, експертите са 
на мнение, че ЦИЕ се възстановява по-бързо от Западна Европа по отношение на измерения брутен вътрешен продукт. От 
всички страни в региона, Кофас очаква най-умерено възстановяване на лидера в класацията ЦИЕ Топ 500 – Полша, която 
отчете ръст на БВП от 5% през 2021. Прогнозите са за устойчивост в процентите на показателя и през 2022 г., който достига 
5.2%. В България индексът на БВП е отчел положителни стойности от 4.5% през 2021 г. в сравнение с рязкото понижение 
от 4.2 на сто през 2020. Прогнозите са той да поддържа стойности от 4.1% през следващата година. Добро е представянето 
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и на Естония – от -2.9% през 2020, БВП се е повишил до +8.1 на сто през 2021. Въпеки това се очаква се през 2022 г. да се 
понижи до +4%. 
 

 
 
Експертите от Кофас посочват също, че възстановяването на ритейл сектора в ЦИЕ може да бъде възпрепятствано от 
закъснял процес на ваксинация. До момента лидер в това отношение е Румъния, която отчете прогресивно увеличение на 
продажбите през януари, март и септември 2021 г. след рязък спад през януари 2020 г. В България отново се наблюдава 
подобен спад в началото на годината, но продажбите в сектора се увеличават прогресивно. Въпреки това наложените 
мерки и ограниченията във връзка с налагането на зелен сертификат ще окажат значителна промяна в данните, започвайки 
от лек спад през септември 2021. В Региона България е страната с най-нисък темп на ваксинация – само около 20% от 
населението е с поставена втора доза. Лидери по ваксинация в региона за Литвия (близо 70%), Унгария и Чехия (с близо 
60%). 
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√ Реформите на европейския енергиен пазар ще продължат и през декември 
Промените в таксономията на ЕС за синьото гориво и ядрената енергия ще станат ясни следващия месец. 
Повишаване ще има и за целите за ВЕИ до 2030 г. 
Европейската комисия обсъжда и ще предложи реформи на пазара на газ през месец декември. Това стана ясно по време 
на онлайн семинар на тема: "Енергийни цени и зелен преход", организиран от представителството на ЕК в България. До 
момента бе ясно, че на заседанието си през следващия месец Европейската комисия подготвя и представяне на водородна 
стратегия на общността, която се очаква да бъде следващата повратна точка в усилията на ЕС за беземисионна икономика 
до 2050 г. 
Природен газ 
Какво точно ще е предложението на ЕК не бе конкретизирано на уебинара, но както е известно в рамките на обсъждането 
на европейско ниво на мерките за облекчаване на цените на електроенергията за битовите потребители и индустрията 
бяха предложени различни варианти – от общо закупуване на газ до разделяне на цените на газа от тези на 
електроенергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). До единодушно решение не се стигна, но това е възможно 
да се случи в рамките на представянето на водородна стратегия. Вече има становище на европейския газов оператор по 
този въпрос с препоръки по отношение на това как водородът да се интегрира ефективно към газовата инфраструктура 
така че да бъдат постигнати целите на Зелената сделка на ЕС. 
Таксономията 
По всяка вероятност в рамките на декемврийската среща на еврокомисарите ще намери решение и въпроса дали 
природният газ и ядрената енергетика ще бъдат включени в таксономията. Това обясни Тим Макфий, който е говорител на 
Европейската комисия по въпросите на енергетиката в отговор на въпрос на 3eNews. По думите му ЕК още не готова с 
предложенията си по отношение на таксономията, но в близките седмици ще бъде обявено какво конкретно ще бъде 
направено по казуса с природния газ и ядрената енергетика. „Направихме предложение за първата вълна от таксономични 
регламенти, а сега текат бурни дискусии и политически дебати. Ще направим предложения и до края на годината се 
надявам те да бъдат представени, сподели още Макфий. Припомняме, че редица държави, включително и България се 
включиха в декларация, чрез която настояват ядрената енергетика да бъде приета за преходно гориво в процеса на 
декарбонизация на икономиката. 
ЕК и зеленият преход 
Европейският зелен преход ще е по-труден за някои от страните членки, смята още Тим Макфий.  Той поясни, че 30 % от 
европейския бюджет през следващите години ще бъде заделен за осъществяване на политиките, визирани от 
европейската „зелена сделка“ и в частностна пакета „Готови за 55“. 
 

 
 
Европейският зелен преход включва 13 законопроекта, предложени през месец юли, като обсъждането им в Европейския 
парламент предстои. Те засягат всички аспекти – горива, транспорт, енергетика, включително възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ), Система за търговия с емисии, механизъм за въглеродния отпечатък и данъчни промени. Включени са 
минимални нива, които трябва да бъдат постигнати от отделните страни членки, така че да се гарантира приноса на всяка 
отделна страна, според възможностите й. Това е един преход, който ще е по-труден за някои от страните членки, особено 
такива със социални и финансови проблеми като България. 
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Имаме определени стратегически цели – справяне с енергийната бедност, подобряване на качеството на здравето на 
гражданите на Европейския съюз чрез предимствата предоставяни от по-чистите източници на енергия (вместо 
изкопаемите горива б.р.), обясни Макфий. С предложенията, направени през юли се цели засилване на търговията с 
емисии, но също така и стимулиране на икономиката да инвестира в нови технологии. Този преход се извършва не само в 
Европа, но и в целия свят, изтъкна Макфий. И Америка, и Китай, и Африка търсят начини за намаляване на емисиите и 
Европа може да им бъде в помощ, сподели Макфий. 
 

 
 
В същото време говорителят на ЕК потвърди направените досега изводи, че най-трудният сектор е транспортът, където 
почти няма напредък, но пък целта е много висока – намаляване на емисиите с 55 % до 2035 г. и нулеви нива до 2050 г.  За 
по-бързото постигане на тази цел все пак ЕК залага на подпомагане за изграждането на необходимата инфраструктура, 
включително изграждането на зарядни станции. По всичко това вече се работи, увери говорителят на ЕК. В едно малко по-
далечно бъдеще се предвижда и включването на корабоплаването и авиацията. Както е известно в този сектор 
намаляването на емисиите е най-трудно постижимо. 
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Енергетиката е в сърцевината на зеления преход и от няколко години се работи по увеличаване на дела на ВЕИ, чийто дял 
в крайното потребление трябва да достигне до 40 % през 2030 г. По отношение на енергийната ефективност на сградите 
пък целта е 49 % използване на зелена енергия през същия период. Европейската комисия търси и нови пътища за 
намаляване на емисиите. 
Конкретно за България Макфий обясни, че средствата предвидени в европейския бюджет са за сумата от 2,7 млрд. 
евро.  Очакването е за конкретни инвестиции във ВЕИ у нас от порядъка на 142 млн. евро в следващите десет години. 
Цени 
Както е известно газа и въглеродните емисии играят съществена роля за високите цени, регистрирани напоследък на 
европейския електроенергиен пазар. Европейската комисия вече предложи насоки и през декември те може да бъдат 
разширени. Още сега някои от страните, които разполагат с мощен парк от ВЕИ имат по-големи възможности за 
облекчаване на цените, обясниха от европейското представителство в България. Те дадоха за пример как вятърните 
мощности в някои държави ( Германия например) влияят от една страна върху волативността. Колкото повече е участието 
на ВЕИ в енергийния микс, толкова повече падат цените, тъй като електроенергията от ВЕИ е най-евтина, уточняват 
експерти. Така реални ако се ускори тенденцията за използване на ВЕИ за собствено производство, както и създаването на 
енергийни общности, то ефектът ще бъде към понижение на ценовите нива. От значение за бъдещата енергийна система 
и позеленяване на енергетиката е и въвеждането на умните мрежи. За целта ще са нужни и огромни инвестиции в 
електропреносната и електроразпределителната мрежа. 
 
√ Мария Габриел: Мащабни инвестиции в иновации, наука и таланти ще направят Европа лидер в технологичната ера 
Стратегическа е важността на новата европейска платформа за новатори от всички региони в Европа, казва още 
българският еврокомисар 
Българският еврокомисар Мария Габриел откри в Брюксел Срещата на върха на Европейския съвет по иновациите - най-
мащабното събитие в Европа, обединяващо новатори, изследователи, предприемачи, инвеститори от цяла Европа, за 
обсъждане на бъдещето на европейската политика в областта на иновациите. Проявата има за цел да допринесе също така 
за споделянето на опит, добри практики и предоставяне на възможности за свързване и работа в мрежа между стартъпи, 
научни изследователи и инвеститори. 
„Свидетели сме на нова вълна от иновации, която е с потенциал да промени всеки сектор от икономиката. Ако Европа 
добре съчетае силата си в науката с мащабни инвестиции в иновации, това ще даде шанс за лидерство и в глобален 
план.  Нуждаем се от стратегически инвестиции, сътрудничество и нов европейски план за действие за иновациите. Днес 
предизвикателството е с Европейския съвет по иновациите, държавите-членки и регионите да превърнем амбициите в 
реалност“, заяви Мария Габриел при откриване на форума. 
Европейският съвет по иновациите вече е подпомогнал над 5000 стартъпи от цяла Европа с над 4.3 милиарда евро 
инвестиции. Тези стартъпи допълнително са привлекли близо 10 милиарда евро за последващи инвестиции и успешно се 
разрастват на пазара. 
Комисар Габриел обърна специално внимание на Форума на Европейския съвет по иновациите. Той има за цел да обедини 
в мрежа новатори и инициативи на европейско, национално, регионално и местно равнище. Бяха представени и 
препоръките за бъдещата работа на платформата. Те обхващат пет основни области, свързани с ефективното използване 
на наличните финансови ресурси, свързване на иновационните екосистеми в Европа, стратегическите инвестиции в 
иновациите, разрастване на стартъпите и подкрепа за новаторите в единния пазар. 
 „Свързаност, принос и съвместно създаване на решения – това е силата на Форума на Европейския съвет по иновациите. 
От днес Европа има единна точка за обмен на информация за всички новатори. Бих искала тя не само да бъде място за 
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обмен на дискусии и добри практики, но и за прилагане на общи решения. Очаквам заедно да реализираме иновации 
„произведено в ЕС“, а Европейския съвет по иновациите да бъде двигател за подкрепа на бъдещите технологични 
„шампиони“. Сега е времето да обединим усилия и създадем условия за подкрепа на европейските таланти“, заключи 
българският еврокомисар. 
 
Investor.bg 
 
√ Европа е почти готова с новите дигитални правила, но кой ще ги наложи? 
Регулаторите в ЕС спорят кой каква роля да има при прилагането на регламентите 
Европа почти приключи с пренаписването на своя дигитален правилник. Сега идва трудната част: кой да го наложи. 
В четвъртък страните от Европейския съюз (ЕС) одобриха Закона за цифровите услуги и Закона за цифровите пазари – 
знакови предложения, насочени към ребалансиране на онлайн света в полза на потребителите, които същевременно 
държат големите технологични фирми по-отговорни за това, което се публикува онлайн, и за конкуренцията с по-малки 
компании, пише Politico. 
Лидерите на ЕС се надяват да финализират тези правила със своите колеги в Европейската комисия (ЕК) и Европейския 
парламент (ЕП) през първата половина на следващата година. Вече обаче има някои въпросителни - кои регулатори ще 
имат право да налагат огромни глоби - между 6 и 10 процента от годишните приходи на компанията, за потенциални 
нарушения. 
От една страна, някои искат Комисията да поеме по-голяма роля в наблюдението на дейността на Facebook, Google и 
Amazon, след като усилията за прилагане на стандартите за поверителност на блока, Общият регламент за защита на 
данните (GDPR), попаднаха в капана на споровете между националните регулатори кой носи отговорност. 
От друга страна, други искат отделните страни членки да запазят важни правомощия. Този лагер включва национални 
агенции, особено органите за конкуренция. 
Брюксел заложи репутацията си на дигитален полицай на Запада на тези нови предложения, като се надява да подтикне 
собствените си страни членки и съюзници като САЩ и Великобритания да последват примера му, като ограничат 
потенциални нарушения предимно на гигантите от Силициевата долина. Новите правила обаче ще бъдат толкова добри, 
колкото и начина, по който се прилагат, а политиците са разделени относно ролята, която Комисията трябва да играе 
спрямо националните органи. 
Тези различия сега трябва да бъдат преодолени през следващите шест месеца, преди европейският цифров правилник – 
обхващащ както антитръстовите, така и законите за социалните медии, да стане закон в целия блок от 27 държави, най-
вероятно до 2023 г. 
„Това е революция за големите технологии. Това е революция и за Европа, що се отнася до интеграцията“, казва 
Александър де Стрийл, ръководител на външна експертна група, която помага на Комисията с предложения, свързани с 
онлайн икономиката. 
„Прилагането ще бъде изключително сложно. Мисля, че Комисията е подценила задачата“, допълва той. 
Битката за това колко контрол ще има Комисията върху обновеното цифрово законодателство на Европа се различава 
между Закона за цифровите услуги (DSA) и Закона за цифровите пазари (DMA). Според първоначалните предложения за 
DSA, който регулира политиките за модериране на незаконно съдържание в социалните медии и сайтовете за електронна 
търговия, Брюксел се очакваше да играе втора цигулка пред националните регулатори. 
В съответствие с правната традиция в блока, националните надзорни органи щяха да бъдат най-важните правоприлагащи 
агенции, освен ако проблемите не обхващат няколко държави, което изисква да се намесят служители на ЕС. 
През последната година на преговори това се промени. Плановете, одобрени от националните правителства, ще 
превърнат Комисията в единствен регулатор за най-големите технологични компании като Facebook и Google, като поверят 
на Брюксел правомощието да налага глоби за милиарди, ако тези компании не противодействат достатъчно на 
незаконното съдържание в своите платформи. Националните регулатори ще контролират по-малките платформи. 
Този 180-градусов обратен завой произтича от опита в рамките на европейските правила за поверителност, които изискват 
една агенция — предимно ирландския или люксембургския орган за защита на данните, да бъде единственият регулатор, 
отговарящ за американските технологични гиганти, тъй като тези фирми имат седалища в двете страни заради по-ниските 
данъци. 
Петима служители на Комисията коментират пред медията, че ограниченията на тази система, включително липсата на 
ресурси на националните регулатори в сферата на неприкосновеността на личния живот, за да наложат правилата, и 
споровете между агенциите на различните държави относно това кой трябва да ръководи разследванията, са подтикнали 
политиците да се обърнат към Брюксел, а не към националните столици за прилагането на Закона за цифровите услуги. 
Очакваната нова роля на Брюксел в правоприлагането не идва без предизвикателства. Малко, ако изобщо има такива, 
агенции все още са натоварени с толкова фундаментална роля за регулиране на социалните медии и електронната 
търговия. Тези правомощия включват надзор на оценките на риска на компаниите от потенциално вредна дейност в 
техните мрежи, гарантиране на достъп до вътрешни данни на външните групи от тези фирми и разследване на 
потенциални нарушения. 
Тази задача вероятно ще поеме Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“ на Комисията 
(DG Connect), която няма опит. Предложението първоначално предвиждаше 50 служители на Комисията да работят по 
надзора на Закона за цифровите услуги. 
Трима отделни служители на ЕС казват пред медията, че макар някои в това звено на Комисията да искат да поемат ролята, 
липсата на експертен опит и ресурси може потенциално да попречи на това. Един от тези служители предполага, че 
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различни части от изпълнителната власт на ЕС ще трябва да помогнат с херкулесовата задача да контролират подобни на 
Facebook, докато други ще преговарят с политиците на ЕС да обмислят обмислили практическите аспекти на разчитането 
на неизпитан регулатор на Комисията, за да пазят хората в безопасност. 
Когато става въпрос за Закона за цифровите пазари, въпросът не е дали Брюксел ще има достатъчно власт. Става дума за 
това дали няма да му се даде твърде много власт. 
Съгласно предложения, одобрени от министрите на ЕС в четвъртък, антитръстовото звено на Комисията, или Генерална 
дирекция „Конкуренция“, ще запази правомощията си да налага новите правила, включително ограничения за това как 
технологичните компании могат да се разширят, ако подобни дейности могат да навредят на конкурентите или 
потребителите. Националните регулатори трябва също така да информират Брюксел, когато предприемат разследвания, 
въпреки че има възможност за известна координация между ЕС и националните регулатори. 
Тази промяна в политиката, очертана в Закона за цифровите пазари, към действие преди, а не след потенциални 
нарушения, представлява дълбока промяна в прилагането на правилата за конкуренцията. 
Националните регулатори на конкуренцията, особено в Германия и Франция, дадоха ясно да се разбере, че искат да 
запазят властта над дигиталните антитръстови дела. Берлин прие нови правила в началото на 2021 г., които дадоха на 
Федералната картелна служба на страната подобни правомощия. Досега Андреас Мунд, шефът на тази агенция, е 
използвал тези правомощия, за да започне разследвания на компании от ранга на Facebook, Amazon и Apple. 
Говорейки пред Германската адвокатска колегия през октомври, Мунд изрази загриженост, че ако на Комисията се даде 
еднолично правомощие за прилагане на Закона за цифровите пазари, може да няма достатъчно ресурси за разследване 
на всички потенциални онлайн злоупотреби. 
Германия, Франция и Нидерландия изпратиха колективно отворено писмо до Комисията през септември, в което 
призоваха за споделяне на правомощията по прилагане между Брюксел и националните столици. Тези страни искат 
служителите на ЕС да дадат пространство на местните регулатори да преследват собствените си дела, дори ако са отишли 
по-далеч от това, което е заложено в правилата за целия ЕС. Тази връзка между правоприлагащите органи на Комисията и 
националните регулатори ще трябва да се изглади. 
Комисията вече създаде работна група за Закона за цифровите пазари, която в крайна сметка може да изиграе 
инструментална роля в прилагането на новите правила. Засега Брюксел се стреми да гарантира, че антитръстовите 
предложения ще бъдат одобрени в началото на новата година. 
 
√ Защо всъщност мразим високата инфлация? 
Едно от обясненията е, че работниците и избирателите имат ограничена толерантност към сътресенията, които 
тя предизвиква 
Защо всъщност по-високата инфлация е толкова лоша? Този прост въпрос е неудобен за икономическата професия. Всички 
смятаме, че инфлация от 6,2% годишно (каквато бе тя през октомври в САЩ - бел. прев.) е нежелателна, но не сме много 
добри в обяснението защо, пише за Bloomberg Тайлър Кауен, професор по икономика от университета Джордж Мейсън 
във Вирджиния. 
Достатъчно лесно е да се използва грубата икономическа теория, за да се покаже защо инфлацията не е толкова голяма 
работа. Парите са наричани от икономистите „неутрални“ или понякога „супернеутрални“. За да опростим малко, в 
икономическите модели по-високият темп на инфлация повишава заплатите и цените по като цяло пропорционален начин, 
оставяйки моделите на БВП и заетостта в икономиката или непроменени, или само с незначителни модификации. 
И все пак повечето икономисти упорстват в негативната гледна точка спрямо по-високата инфлация. Една от хипотезите е, 
че инфлацията обърква хората. Повечето хора не са свръхрационални изчислителни машини и са склонни да гледат на по-
високите цени като на реални икономически промени. Производителите пък, поради по-високото номинално търсене за 
своите стоки, могат да си помислят, че внезапно са станали по-популярни сред потребителите, вместо факта, че просто са 
впримчени в инфлационна спирала. 
При този сценарий инфлацията не би трябвало да е лоша. Ако производителите увеличат продукцията си и наемат повече 
работна ръка, това има тенденция да стимулира икономиките, а не да им навреди. Това е още по-вярно, ако има някаква 
първоначална степен на монопол, ограничаващ производството. 
Но какво ще стане, ако производителите в крайна сметка разберат, че са изправени пред обикновена инфлация и трябва 
да се върнат към предишните си решения? Това със сигурност ще доведе до разходи. Може би, но най-тежките 
икономически спадове включват свиване на почти всички сектори приблизително по едно и също време, вместо основният 
проблем да е прекалено многото продукция тук-таме. Някои от тези разходи поради промяната може да са реални, но 
това изглежда не обяснява защо хората не харесват толкова много инфлацията. И в сегашната ситуация истинските разходи 
идват от вълните на пандемията, а не от паричната политика. 
Един аргумент, свързан с Австрийската икономическа школа, е, че инфлацията води до твърде много кредити и 
следователно твърде много дългосрочни инвестиции, по начин, който в крайна сметка се оказва неустойчив. Независимо 
дали това мнение понякога е вярно, при сегашните условия инвеститорите изглеждат по-скоро притеснени, отколкото 
доволни от инфлацията. 
Така че остава въпросът: Защо инфлацията е толкова лоша? Имайте предвид, че повечето държавни помощи вече са 
индексирани спрямо инфлацията. Данъкът върху капиталовите печалби обаче не е - и в това се крие определена цена на 
инфлацията, а именно, че повишава реалната ставка на данъка върху капиталовите инвестиции (може би се има предвид 
изместването към по-горни пределни ставки - бел. прев.) Но това не обяснява как инфлацията изглежда има толкова 
широкообхватна цена, включително за мнозинството американци, които не притежават значителни вложения в акции. 
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Остават две големи притеснения. Първо, по-високите темпове на инфлация преразпределят богатството по разрушителен 
начин. За добро или лошо, все повече и повече американци са заети в относително бюрократичния сектор на услугите, 
който включва образованието, здравеопазването и правителството. Ако инфлацията скочи до 6%, повечето от тези 
работници не получават бързо компенсиращо увеличение на заплатите, за да възстановят предишния си стандарт на 
живот. 
Те могат да получат по-високо заплащане, като си намерят нова работа или като заплашат убедително, че ще напуснат. Но 
това често е напрегната позиция, както от лична, така и от професионална гледна точка. Хората може да са получили 
помощи по-рано по време на пандемията, пряко или косвено, и по този начин да са на нулата или дори малко над нея. Все 
пак с инфлацията те ще изпитат загуба на покупателна способност и ще я намразят. 
Второто голямо притеснение е, че инфлацията има тенденция да изисква последваща дезинфлация, дори само защото 
хората мразят инфлацията толкова много. А ние, макроикономистите, знаем, че дезинфлациите (или явните дефлации) са 
склонни да водят до рецесии. Когато Федералният резерв на САЩ затяга монетарната политика със значителна сума, 
съвкупното търсене в икономиката спада, което води до загуби в производството и заетостта. 
Разбира се, това е забавен начин да се обясни защо по-високите темпове на инфлация са лоши: по същество инфлацията е 
лоша, защото трябва все някога да приключи. По-фината версия на тази теория е, че работниците и избирателите имат 
ограничена толерантност към сътресенията - и когато те се появят, в крайна сметка правим грешки в усилията си да се 
измъкнем от тях. 
Следователно правилната критика на инфлацията е доста обща. Пандемията също е сътресение и ние направихме много 
грешки в усилията си да я прекратим. Една от тези грешки всъщност е прекомерната инфлация. Това няма да е последната, 
тъй като непрекъснато разширяваме кръга от грешки. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Кога ще се върнат в училище и учениците от 5 до 12 клас? Гост - министърът на образованието акад. Николай 
Денков 

- Преди големите намаления - за правата на потребителите и отражението върху бизнеса. Разговор с министъра 
на икономиката Даниела Везиева и председателя на Комисията за защита на потребителите Димитир  

- След трагедията на АМ "Струма" - за версиите и разследването на трагичния инцидент. Разговор с бившия 
директор на Националната следствена служба Бойко Найденов 

- Как България ще се представи на песенния конкурс "Евровизия" догодина в Италия 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- 48 часа след фаталната катастрофа на магистрала „Струма". Какви са версиите на разследването и има ли още 
един оцелял от изгорелия автобус. Коментар на министъра на вътрешните работи на Северна Македония Оливер 
Спасовски. 

- Издирва се шофьор, блъснал и убил 57-годишна учителка във Враца. 
- Ще стане ли третата доза задължителна, за да е валиден зеленият сертификат в ЕС? И защо епидемиолозите 

прогнозират тежка грипна вълна - разговор с професор Мира Кожухарова. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Газът у нас с 35% по-евтин от Европа, следят да не го изнесат като тока 
в. Монитор - По един рейс хора загиват по пътищата на месец 
в. Монитор - При преговорите за коалиционно споразумение: Вадят пожарната от МВР, засилват полицията в селата 
в. Телеграф - Пращаме ученика в клас срещу 200 лева 
в. Труд - Управляват ни служебно още два месеца 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Най-недостъпно е жилище по морето, в София може да се купи със заплати за 1,9 г., но в "Ботунец" 
в. 24 часа - Радикалната промяна застига и службите, но след анализ 
в. 24 часа - НАП затяга контрола над всички големи данъкоплатци 
в. Монитор - Токът на борсата се срина с 22% 
в. Телеграф - Янев: Бих обмислил участие в редовен кабинет 
в. Телеграф - Търсят осми оцялял от автобуса ковчег 
в. Труд - Само 30% поискаха Втората си пенсия 
в. Труд - Водим по смъртност и неваксинирани 
в. Сега - ПП и партньори пишат "германски" пакт за управление 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Соломон Паси, министър на външните работи в правителството на Симеон Сакскобургготски (2001-2005): Да не 
заблуждаваме децата си - при общо пропадане на държавата никой не е имунизиран 
в. Монитор - Димитър Илиев, рали пилот: На много места пътищата са неравни, не достатъчно осветени с избледняла 
маркировка 
в. Телеграф - Архимандрит Никанор, игумен на Гигинския манастир: Най-вече ме потресе смъртта на малките дечица 
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в. Труд - Доц. Огнян Минчев, политолог, пред "Труд": Няма гаранции, че до Коледа ще има кабинет 
в. Сега - Българските нрави дълго ще се лекуват от вируса ГЕРБ 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Коалиционните преговори live - радост за дигиталния слой българи 
в. Монитор - Образованието ни е в голяма опасност 
в. Телеграф - Oтново прах в очите 
в. Труд - Енергиен колапс заплашва България 
в. Сега - Радев затвори ерата "Борисов" 
 
√ Предстоящи събития в страната на 26 ноември 
София. 

- От 15.30 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще се срещне с представители на съсловната организация 
на магистър-фармацевтите в България. 

- От 10.30 часа на площад „Св. Александър Невски" ще се състои официалната церемония по посрещане на 
вицепрезидента на Социалистическа република Виетнам госпожа Во Тхи Ан Суан. 

- Oт 11.00 часа на „Дондуков" 2 ще се проведе среща на Во Тхи Ан Суан с вицепрезидента Илияна Йотова и 
президента Румен Радев. 

- От 11.25 часа ще се състоят пленарните разговори между делегациите на България и Виетнам, водени от 
вицепрезидентите на двете държави. 

- От 10.00 ч. Конституционният съд ще проведе заседание по въпроса "Как следва да се разбира понятието „пол", 
използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол"? 

- От 10.00 ч. онлайн КНСБ ще представи експресно проучване на динамиката на цените на основни хранителни и 
нехранителни стоки към месец октомври. 

- От 13.30 ч. на третия етаж на Министерството на младежта и спорта ще бъде открита церемония по 
награждаването на български спортисти със Синдром на Даун, които спечелиха три медала от Световните игри във 
Ферара, Италия. 

- От 17.30 ч. на ул. „Цар Самуил" 49 Галерия „Контраст" представя изложбата на Стефан Чурчулиев - „Натюрморти". 
- От 19.00 ч. в Галерия Vivacom Art Hall ще бъде открита на ретроспективна изложба на художника Проф. Панайот 

Панайотов „Избрани творби от частни колекции" /1909-1986/, спомен за личността и неговото творчество. 
- От 19.00 ч. на сцената на Театър "Азарян", НДК, ще бъде представен спектакълът "Колко е важно да бъдеш 

сериозен" от Оскар Уайлд. 
*** 
Бургас 

- От 9.00 ч. онлайн ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Бургас. 
- От 18.00 ч. в Дома на писателя предстои премиера на романа „Хотелът на спомените" с автор Златко Ангелов. 

Представя: Владимир Зарев. 
- От 19.00 ч. в Държавна опера Бургас ще започне „Севилският бръснар". 

*** 
Видин. 

- От 09.00 ч. в катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски" ще започне тържествената Света литургия по повод 
духовния празник на град Видин - Димитровден. 

- От 12.00 ч. в Общинския драматичен театър "Владимир Трандафилов" ще започне тържественото заседание на 
Общински съвет - Видин, на което видинският кмет ще поднесе приветствие. 

*** 
Враца. 

- От 19.00 ч. на голямата сцена на ДКТ ще се играе постановката "Двайсет хиляди страници". 
*** 
Добрич. 

- От 10.00 ч. пред Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе празнично фермерско изложение 
„Вкусът на Добруджа" по повод Димитровден. 

- От 19.00 ч. в голямата зала на Драматичен театър "Йордан Йовков" ще се играе спектакълът "Свекърва". 
- От 19.00 ч. в концертната зала на Младежкия център ще се играе спектакълът "Вик за любов". 

*** 
Разград. 

- От 11.00 ч. в сградата на ОДМВР-Разград директорът старши комисар Диян Минков ще изнесе данни за 
констатирани груби нарушения на изборното законодателство на територията на област Разград. 

*** 
Сливен. 

- От 08.30 ч. в катедрален храм "Хаджи Димитър" ще бъде отслужена света литургия по повод Димитровден. 
*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 ч. в арт кафе „Джордани" ще се състои творческа вечер с поета Йордан Пеев и художника Светлин Стоев. 
*** 
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Търговище/ с. Бистра. 
- От 11.00 ч. Народно читалище „Васил Левски - 1907" ще се проведе изложение на домашна реколта и зимнина 

"Есен в кошници". 
*** 
Търговище. 

- От 11.00 ч. във "Фейсбук" страницата на кмета д-р Дарин Димитров ще се проведе виртуална приемна за граждани. 
- От 18.00 ч. ще се проведе онлайн концерт във ФБ-страницата на Образцово народно читалище „Напредък - 1864", 

посветен на Димитровден - празник на Читалището. 
- От 18.30 ч. в танцовата зала на Детска фолклорна школа „Търговище" ще се проведе празнично отбелязване на 

Димитровден. 
- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе постановката "Скъперникът". 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 ч. в зала 363 на общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 10.30 ч. във фоайето на НЧ "Тодор Петков - 1963" ще се проведе традиционна работилница за изработване на 

кукли. 

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

