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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТВ 
 
√ Председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на предаването "Лице в лице" по бТВ (21/09/2021 г.) 
"Налице е безпрецедентна ситуация. Това никога не се е случвало. Цените на електроенергията у нас в момента са от 
порядъка на 250-300 лева за мегаватчас, трайно установени. При това не само в България, а в цяла Европа. Но останалите 
европейски страни търсят решения за компенсиране на потребителите заради тези високи цени", заяви председателят на 
УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в студиото на ТВ предаването "Лице в лице" 
по бТВ на 21/09/2021 г. 
Той прогнозира, че ценовият шок в енергетиката и "енергийното цунами" няма да спрат дотук и ни очакват лоши 
перспективи, затова ще е необходимо всички небитови стопански потребители да бъдат компенсирани с по 70 лв. за 
всеки мегаватчас използвана енергия. Нужната за целта сума е 840 млн. лв., почти милиард. 
"Всички европейски страни активно търсят решения за компенсиране на потребителите. Няколко държави вече са 
намерили такива решения. Искам да обърна внимание, че не става дума само за бизнеса, а за всички, които са на 
свободния пазар. При нас там са и болниците, детските градини, училищата, социалните заведения и т.н. Ние сме 
предложили механизъм как това да стане", подчерта председателят на АИКБ. "Разходите за едни са приходи и печалби 
за други. Изчислили сме, че в АЕЦ "Козлодуй" ще реализират свръхпечалби, над планираните, от над милиард и 300 млн. 
лв., които буквално "им падат от небето". Те не ги генерират, защото са открили някаква световна новост - правят си все 
това, което са правили 40 години. Нищо различно. И изведнъж им идват тези милиард и 300 млн. лв. повече, които, 
разбира се, ще бъдат прахосани, както обикновено се случва в енергетиката". 
Като пример в тази връзка той посочи търга, обявен точно в навечерието на почивния ден, за да не могат да се подготвят 
достатъчно участници, за да се изнесе енергия в чужбина и цената в България да продължи да расте. "Затова ние 
призоваваме да бъде отменен този търг. Също така, продължаваме да настояваме за оставки в енергетиката, защото 
днешният търг е още едно доказателство за тази необходимост", каза Васил Велев.  
По думите му, в Испания подобно решение е вече факт. В Гърция, в Англия, във Франция такива решения действат от 
отдавна, или пък в момента се вземат. "Не предлагаме нещо, което в другите страни го няма. Пак повтарям: търсим 
равни условия с останалите. Безпрецедентна е ситуацията и страните бързо предприемат безпрецедентни мерки", 
изтъкна гостът в студиото. 
Според него, енергийният ни пазар в момента е съществено променен. Ако през м. август т.г. сме имали най-високата 
цена в целия ЕС след Гърция, сега цената при нас е още по-висока, но вече е една от най-ниските в Европа.  
"Тоест, в Европа ситуацията се промени, природният газ достигна също небивали висоти, въглищата, петролът, няма 
вятър и т.н. И това няма да отмине бързо. Очакванията са за две 3-месечия. И затова нашето предложение за тези две 3-
месечия е потребителите на свободния пазар да бъдат компенсирани. Може да се измисли и друга схема. Парите ги има 
в АЕЦ "Козлодуй". Ако не се вземат от там и не се компенсират потребителите, парите ще бъдат прахосани. Адресираме 
апела си към премиера, министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министъра на финансите", обобщи 
Васил Велев. 
В разговора участва и Боян Кършаков, член на УС на Националната енергийна камара, който предупреди, че поради 
административни неуредици, създадени и останали "в наследство" от правителството на Бойко Борисов, "България е на 
път да направи друг велик прецедент - сама да си затвори водните централи, които са един от главните източници на 
енергия без въглеродни емисии". И то точно в момент, когато всеки киловатчас ел. енергия е безценен във всяка страна 
от ЕС, не само у нас. 
Председателят на АИКБ подкрепи позицията му с думите: "Ето пример как правната несигурност у нас гони инвеститори. 
И затова капитали изтичат от България." 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
24 часа 
  
√ Васил Велев за цените на тока: Безпрецедентна ситуация, това никога не се е случвало  
"Налице е безпрецедентна ситуация, това никога не се е случвало - цените на електроенергията са от порядъка на 250-
300 лева за мегаватчас, трайно установени, при това не само в България, а в цяла Европа. 
Останалите страни търсят решения за компенсиране на потребителите заради тези високи цени и във вече няколко 
държави се намериха такива решения. Не става дума само за бизнеса, а и за всички, които са на свободния пазар у нас. 

https://www.facebook.com/litsevlitse/?__cft__%5b0%5d=AZV01QaUlexCUGY5FkKaLu1DCZubv80YLRYt5eN1L65hiK6xFAn3poDmWIPuftm5bfemEkFa3Ye7nkScneK0bDBC03LuXGWy_z_Qghmtu7-zp-m6oNOonjRLgBAlLAGA-IbnWodx9B5LCCVnVCI93uSBKX7tSrGEqBRrN4-WLBQ3Z2svnAodRaZUoFaZb3uqoBI&__tn__=kK-R
https://youtu.be/f3RDF7ors4Y
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На свободния пазар са и болниците, детските градини, училищата, социалните заведения. Ние сме предложили 
механизъм как това да стане - разходите за едни са приходи и печалби за други. Изчислили сме, че АЕЦ "Козлодуй" ще 
реализира свръхпечалби над планираните - над милиард и 300 милиона, които му падат от небето. Не защото са станали 
такива стахановци и защото са открили световна новост, те просто правят това, което са правили 40 години, нищо 
различно. Тези пари ще бъдат прахосани, както обикновено се случва в енергетиката и пример за това е търгът, който бе 
обявен днес в навечерието на почивния ден, така че да не могат да се подготвят достатъчно участници и така да се 
изнесе енергия в чужбина и цената в България да продължи да расте. Затова и апелираме този търг да бъде отменен. 
Продължаваме да настояваме и за оставки в енергетиката, защото днешният търг е още едно доказателство за тази 
необходимост". 
Това каза председателят на индустриалния капитал Васил Велев в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви. И успокои - "в 
момента домакинствата у нас са на регулиран пазар и са защитени". 
 
Novini.bg 
  
√ Васил Велев за цената на тока на свободния пазар: Ситуацията е безпрецедентна, искаме компенсации  
Ситуацията с цената на промишления ток е безпрецедентна и то не само у нас, но и в целия свят. Навсякъде започва да се 
мисли за компенсации за всички, които ползват ток от свободния пазар. В Испания, в Гърция тези неща са факт. Ние също 
настояваме за подобни компенсации, като сме направили нашите предложения към премиера, енергийния министрите 
на икономиката и финансите. Основното е да бъдат дадени по 70 лева за всеки мегават час изпозлвана електроенергия.  
Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев по повод високата цена на тока на свободната енергийна борса.  
"В момента домакинствата в България са на регулирания пазар и са защитени, но ако има поскъпване и на тока за 
домакинствата, те също трябва да получат обезщетения. Ситуацията наистина е трвожна и аз лично смятам, че тя ще се 
задържи такава поне още 2-3 месеца. Необходими са безпрецедентни мерки, за да се справим със ситуацията. Има 
стратегически проблеми, които няма да се решат сега или утре, но този случай е безпрецедентен и са необходими бързи 
и адекватни мерки", добави Велев.  
 
Petel.bg 
  
√ Васил Велев за цената на тока на свободния пазар: Ситуацията е безпрецедентна 
Имаме безпрецедентна ситуация - 250/300 лева на мегават. Трайно установени цени и това не е само в България, а в цяла 
Европа. Останалите европейски страни търсят решение за компенсиране на потребителите заради тези високи цени и 
вече няколко държави намериха такива решения. Искам да обърна внимание, че не става дума само за бизнеса, става 
дума за всички, които са на свободния пазар у нас, става дума за абсолютно всички, включително и за бита, на свободния 
пазар са и болниците, детските градини, училищата, социалните заведения и така нататък. Не става дума само за 
бизнеса, а ние сме предложили механизъм как това да стане. 
Това каза шефът на АИКБ Васил Велев в "Лице в лице" по бТВ.  
Безпрецедентна е ситуацията и страните вземат безпрецедентни мерки. Ако август цената на мегават у нас беше 124 
евро, сега имаме по-висока цена, като тази цена вече е една от най-ниските в Европа. Тоест, в Европа ситуацията се 
промени, природният газ стигна също небивали висоти, въглищата... Тази ситуация няма да отмине бързо, очакванията 
са за две тримесечия и затова нашето предложение е за тези две тримесечия потребителите на свободния пазар да 
бъдат компенсирани Може да се измисли и друга схема. Парите ги има в АЕЦ Козлодуй, ако не се вземат оттам и да се 
компенсират потребителите, те ще бъдат прахосани. Нашето предложение е към премиера, министъра на енергетиката и 
министъра на икономиката, допълни Васил Велев. 
 
АИКБ 
  
√ АИКБ ПРЕДЛАГА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР 
В продължение на системната политика на АИКБ за постигане на устойчива социално-икономическа и бизнес среда в 
България и отчитайки необходимостта от прилагане на срочни мерки за подпомагане на всички електроенергийни 
потребители – без ограничение или преференции, в т.ч. малък и среден бизнес, индустриални предприятия, но и малки 
търговски практики (кантори, дизайнерски бюра и пр.), държавни институции, общински структури, вкл. болници, 
училища, детски градини, Управителният съвет отправи предложение до Министерски съвет и КЕВР за краткосрочна 
мярка зе подпомагане на българската икономика (следва пълният текст). 

 
ДО 
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕЗИЕВА, 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 
  
Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ, 
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МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
  
Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ, 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
  
КОПИЕ 
Г-Н ИВАН ИВАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за краткосрочна мярка за енергийно подпомагане на българската икономика 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
От началото на настоящия ценови период (01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.) сме свидетели на огромен ръст на цените на 
електроенергията за свободния пазар в България, доминиран от сегмент „Ден напред“ на „Българска независима 
енергийна борса“ ЕАД. 
Именно това са минималните цени, на които всеки небитов потребител от всички сектори на българската икономика 
закупува необходимата му електроенергия. Средната цена на базов товар за м. юли 2021 г. е 185,59 лв./MWh, а за м. 
август 2021 г. е 218,17 лв./MWh (впрочем при максимална часова цена – абсурдните 407,05 лв./MWh, абсолютен рекорд 
до момента!). Средната цена на базов товар за настоящия месец септември (до текущата дата 21.09.2021 г.) е 238,28 
лв./MWh. 
Отчитайки фючърсите за българския пазар, съпоставяйки ги и с тези за румънския и унгарския пазар – за четвърто 
тримесечие на 2021 г. (164,65 евро/MWh) и за първите две тримесечия на 2022 г. (166,60 евро/MWh и 90,20 евро/MWh 
съответно), както и предвид средните фактически цени от началото на настоящия ценови период до момента, имаме 
основания да предполагаме средна прогнозна цена на базов товар за целия период в размер на 259,37 лв./MWh. 
Съгласно Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определената 
прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е в размер на 119,00 лв./MWh. 
Следователно – всеки небитов потребител от българската икономика ще бъде подложен на ценови шок за цялата 
потребявана електроенергия средно за периода с по 140,37 лв./MWh над официалните разчети на регулатора! 
Даваме си сметка, че е възможно бъдещо стабилизиране на изключително стресираните европейски пазари на 
електроенергия – напр. при консолидиране около адекватни ценови нива на електроенергията след зимните месеци, 
междинно частично трансфериране на оперативни разходи за електроенергия в ново ценообразуване по веригите на 
добавена стойност и т.н. Имаме обаче всички основания да считаме, че това са възможни хипотези не по-рано от второто 
тримесечие на 2022 г. 
Междувременно правителства от водещи европейски страни предприемат решителни действия за подпомагане на 
икономическите си субекти, стопански потребители на електроенергия – ежедневно през последните дни се съобщават 
такива мерки, напр. в Испания, Франция, Гърция … Неминуемо процесът ще продължи. 
Неприемането от страна на българското правителство на енергични и решителни мерки в адекватно къси срокове ще 
доведе до мащабна загуба на конкурентоспособност на българската икономика. 
Отчитайки всичко гореизложено, настояваме да се пристъпи към частична компенсация на свръхразхода от 140,37 
лв./MWh за всеки небитов стопански потребител на електроенергия, с което поне да се доближи цената на 
електроенергията до тази на регулирания пазар (битовите потребители). 
Да се съсредоточим над следващите две тримесечия, които считаме за най-рискови пред икономиката ни. Очакванията 
за електропотреблението на небитовите стопански потребители за четвърто тримесечие на настоящата година и първото 
тримесечие на 2022 г. са за 12 TWh (без технологичните разходи в размер на около 1,5 TW, които ще намерят отражение 
в бъдещите калкулации за мрежовите такси). При компенсация от 70,00 лв./MWh (или 50% от прогнозираното 
надвишение спрямо досегашните разчети) това предполага необходим ресурс в общ размер 840 млн. лева. 
Как може да се осигури нужния ресурс – именно опитът на други страни членки е адекватното решение в случая: чрез 
преразпределение и балансиране на ангажирания в електроенергийния пазар финансов поток, респективно, нетиран 
резултат (разходите за потребителите са приходи за производителите на електроенергията). 
Изчислената от КЕВР цена за енергията, произведена от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е в 
размер на 55,01 лв./MWh при нетна електрическа енергия 15 601 067 MWh и прогнозирайки общо необходими приходи 
в размер на 858 220 хил. лева с възвръщаемост 59 603 хил. лева (6,94%). При изложените очаквания по-горе и отчитайки 
прогнозите за нетно енергопроизводство от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за четвърто тримесечие на настоящата година и първото 
тримесечие на 2022 г. общо 8,3 TWh, от които 1,87 TWh са за регулиран пазар, а 6,43 TWh са за свободния пазар, 
допълнителният нетен резултат (над заложената възвръщаемост и над огромната, вече акумулирана печалба до 
момента) само за същия шестмесечен период би надхвърлил 1,31 млрд. лева! 
Следователно – в целия си обем, нужният компенсационен ресурс за всички небитови стопански потребители на 
електроенергия в България (840 млн. лева) е под 64% от шестмесечната свръхпечалба (над планираната и вече 
постигнатата) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. В системата на енергетиката (БЕХ-АЕЦ-МЕ) има установена практика за междинно 
разпределяне на дивидент, което означава, че текущи трансфери към държавния бюджет (в т.ч. и след данъчно 
облагане) няма да представляват технически проблем, вкл. и за Министерство на финансите. 
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Възможен вариант за организиране и администриране на компенсационния механизъм е компенсациите към всеки 
небитов стопански потребител да се разплащат от НАП ежемесечно, за изминалия месец, срещу предоставените 
разходни счетоводни документи, удостоверяващи текущото индивидуално електропотребление. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
Предлагаме да утвърдите компенсация за потребената електроенергия за периода 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г. от всеки 
небитов стопански потребител (без тези за технологични разходи) в размер на 70 лв./MWh. Убедени сме, че това е 
адекватна, своевременна, финансово обезпечена и националноотговорна мярка за запазване на българската икономика, 
с оглед преодоляване на текущата ценова криза на пазарите на електроенергия. 
  
С УВАЖЕНИЕ, 
  
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 
БНР 
 
√ АИКБ иска мерки за енергийно подпомагане на бизнеса  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска от Министерския съвет и енергийния регулатор 
краткосрочна мярка за енергийно подпомагане на българския бизнес. 
Индустрията настоява за компенсация за потребената електроенергия за периода от 1 октомври тази година до 31 март 
следващата година, в размер на 70 лв. за мегават час. 
Такова решение е адекватна, своевременна, финансово обезпечена и национално отговорна мярка за запазване на 
българската икономика с оглед преодоляването на текущата ценова криза на пазара на електроенергията, посочват в 
позицията си от асоциацията. 
Цената на тока на свободния пазар прескочила три пъти и продължава да расте, а бизнесът се опасява, че ценовият шок 
ще продължи и до края на годината и през първите месеци на следващата. 
Затова в писмото настоява за частична компенсация на свръхразхода, с което цената да се доближи до тази за битовите 
потребители по примера на европейските правителства. 
 
Fakti.bg 
 
√ AИКБ: Държaвaтa дa cубcидирa бизнeca зaрaди cкъпия тoк 
Прeдлoжeниeтo e фирмитe дa пoлучaвaт oт НAП 70 лв. зa вceки пoтрeбeн мeгaвaтчac, кoeтo щe cтрувa 840 млн. лв. 
зa шecт мeceцa 
Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ) нacтoявa държaвaтa дa cубcидирa фирмитe зaрaди cкъпия тoк. 
Бизнec oргaнизaциятa прeдлaгa вcички нeбитoви cтoпaнcки пoтрeбитeли дa бъдaт кoмпeнcирaни cъc 70 лв. зa вceки 
мeгaвaт чac пoтрeбeнa eнeргия (бeз тeзи зa тeхнoлoгични рaзхoди) в пeриoдa 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г. AИКБ прeдлaгa 
cхeмaтa дa минaвa oтнoвo прeз НAП, кoятo дa плaщa eжeмeceчнo зa изминaлия мeceц cрeщу прeдocтaвeнитe рaзхoдни 
cчeтoвoдни дoкумeнти, удocтoвeрявaщи тeкущoтo индивидуaлнo eлeктрoпoтрeблeниe. 
Cвидeтeли cмe нa oгрoмeн ръcт нa цeнитe нa eлeктрoeнeргиятa зa cвoбoдния пaзaр в Бългaрия, дoминирaн oт ceгмeнт 
„Дeн нaпрeд“ нa Бългaрcкa нeзaвиcимa eнeргийнa бoрca. Oт нaчaлoтo нa нacтoящия цeнoви пeриoд (01.07.2021 г. – 
30.06.2022 г.) цeнитe ca ce пoкaчили мнoгo и cрeднaтa цeнa нa бaзoв тoвaр зa м. юли 2021 г. e 185.59 лв./MWh, a зa м. 
aвгуcт 2021 г. e 218.17 лв./MWh. Имa и дocтигнaти пикoви cтoйнocти в зa някoи чacoвe oт дeнoнoщиeтo нaд 407 лв./MWh 
Cрeднaтa цeнa нa бaзoв тoвaр зa ceптeмври (дo тeкущaтa дaтa 21.09.2021 г.) e 238.28 лв./MWh. "Тoвa ca минимaлнитe 
цeни, нa кoитo вceки нeбитoв пoтрeбитeл oт вcички ceктoри нa бългaрcкaтa икoнoмикa зaкупувa нeoбхoдимaтa му 
eлeктрoeнeргия“, oбяcнявa прeдceдaтeлят нa AИКБ Вacил Вeлeв. Тoй прoгнoзирa cрeднa цeнa нa бaзoв тoвaр зa цeлия 
пeриoд в рaзмeр нa 259.37 лв./MWh. 
„Cъглacнo Рeшeниe № Ц-27 oт 01.07.2021 г. нa Кoмиcиятa зa eнeргийнo и вoднo рeгулирaнe (КEВР) oпрeдeлeнaтa 
прoгнoзнa гoдишнa пaзaрнa цeнa зa бaзoв тoвaр зa пeриoдa 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. e в рaзмeр нa 119 лв./MWh. 
Oтчитaйки фючърcитe зa бългaрcкия пaзaр, cъпocтaвяйки ги и c тeзи зa румънcкия и унгaрcкия пaзaр – зa чeтвъртo 
тримeceчиe нa 2021 г. (164.65 eврo/MWh) и зa първитe двe тримeceчия нa 2022 г. (166.6 eврo/MWh и 90.2 eврo/MWh 
cъoтвeтнo), кaктo и прeдвид cрeднитe фaктичecки цeни oт нaчaлoтo нa нacтoящия цeнoви пeриoд дo мoмeнтa, имaмe 
ocнoвaния дa прeдпoлaгaмe cрeднa прoгнoзнa цeнa нa бaзoв тoвaр зa цeлия пeриoд в рaзмeр нa 259.37 лв./MWh", пишe 
тoй в прeдлoжeниeтo cи дo прaвитeлcтвoтo и рeгулaтoрa. 
Cпoрeд Вeлeв вceки нeбитoв пoтрeбитeл oт бългaрcкaтa икoнoмикa щe бъдe пoдлoжeн нa цeнoви шoк зa цялaтa 
пoтрeбявaнa eлeктрoeнeргия cрeднo зa пeриoдa c пo 140.37 лв./MWh нaд oфициaлнитe рaзчeти нa рeгулaтoрa. Тoй 
пocoчи, чe oтдeлни държaви в EC взимaт мeрки cрeщу рeкoрднитe цeни нa eнeргиятa. 
Припoмнямe, чe испансĸото ляво пpавителство се съгласи на спешни меpĸи за ĸомпенсиpане на постоянно pастящите 
сметĸи за енеpгия. Дъpжаватa има за цел да насочи 2.6 млpд. евpо от печалбите на енеpгийните ĸомпании ĸъм 
потpебителите, ĸоито в момента плащат pеĸоpдни цени за елеĸтpоенеpгия и газ. Πpавителството планиpа да намали 
данъците въpxy елеĸтpоенеpгията пpез зимните месеци. 
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Възмoжнo e бъдeщo cтaбилизирaнe нa изключитeлнo cтрecирaнитe eврoпeйcки пaзaри нa eлeктрoeнeргия. Нaпримeр при 
кoнcoлидирaнe oкoлo aдeквaтни цeнoви нивa нa eлeктрoeнeргиятa cлeд зимнитe мeceци, мeждиннo чacтичнo 
трaнcфeрирaнe нa oпeрaтивни рaзхoди зa eлeктрoeнeргия в нoвo цeнooбрaзувaнe пo вeригитe нa дoбaвeнa cтoйнocт и 
т.н. Имaмe oбaчe вcички ocнoвaния дa cчитaмe, чe тoвa ca възмoжни хипoтeзи нe пo-рaнo oт втoрoтo тримeceчиe нa 2022 
г,“ кaзa Вeлeв. 
Тoй e кaтeгoричeн, чe нeприeмaнeтo oт cтрaнa нa бългaрcкoтo прaвитeлcтвo нa eнeргични и рeшитeлни мeрки в 
aдeквaтнo къcи cрoкoвe щe дoвeдe дo мaщaбнa зaгубa нa кoнкурeнтocпocoбнocт нa бългaрcкaтa икoнoмикa. 
Oт AИКБ нacтoявaт зa чacтичнa кoмпeнcaция нa cвръхрaзхoдa oт 140.37 лв./MWh зa вceки нeбитoв cтoпaнcки пoтрeбитeл 
нa eлeктрoeнeргия, c кoeтo пoнe дa ce дoближи цeнaтa нa eлeктрoeнeргиятa дo тaзи нa рeгулирaния пaзaр (битoвитe 
пoтрeбитeли). Oчaквaниятa зa eлeктрoпoтрeблeниeтo нa нeбитoвитe cтoпaнcки пoтрeбитeли зa чeтвъртo тримeceчиe нa 
нacтoящaтa гoдинa и първoтo тримeceчиe нa 2022 г. ca зa 12 TWh (бeз тeхнoлoгичнитe рaзхoди в рaзмeр нa oкoлo 1.5 TW, 
кoитo щe нaмeрят oтрaжeниe в бъдeщитe кaлкулaции зa мрeжoвитe тaкcи). При кoмпeнcaция oт 70 лв./MWh (или 50% oт 
прoгнoзирaнoтo нaдвишeниe cпрямo дoceгaшнитe рaзчeти) тoвa прeдпoлaгa нeoбхoдим рecурc в oбщ рaзмeр 840 млн. 
лeвa. 
Cпoрeд прeдceдaтeля нa AИКБ нужният рecурc мoжe дa бъдe нaбaвeн чрeз прeрaзпрeдeлeниe и бaлaнcирaнe нa 
aнгaжирaния в eлeктрoeнeргийния пaзaр финaнcoв пoтoк, рecпeктивнo, нeтирaн рeзултaт (рaзхoдитe зa пoтрeбитeлитe ca 
прихoди зa прoизвoдитeлитe нa eлeктрoeнeргиятa). 
Изчиcлeнaтa oт КEВР цeнa зa eнeргиятa, прoизвeдeнa oт „AEЦ Кoзлoдуй“ EAД зa пeриoдa 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г., e в 
рaзмeр нa 55.01 лв./MWh при нeтнa eлeктричecкa eнeргия 15 601 067 MWh и прoгнoзирaйки oбщo нeoбхoдими прихoди 
в рaзмeр нa 858.2 млн.. лeвa c възврaщaeмocт 59.6 млн. лeвa (6.94%). Oтчитaйки прoгнoзитe зa нeтнo eнeргoпрoизвoдcтвo 
oт „AEЦ Кoзлoдуй“ EAД зa чeтвъртo тримeceчиe нa нacтoящaтa гoдинa и първoтo тримeceчиe нa 2022 г. oбщo 8.3 TWh, oт 
кoитo 1.87 TWh ca зa рeгулирaн пaзaр, a 6.43 TWh ca зa cвoбoдния пaзaр, дoпълнитeлният нeтeн рeзултaт caмo зa cъщия 
шecтмeceчeн пeриoд би нaдхвърлил 1.31 млрд. лeвa“, рaзяcни Вeлeв. 
Нужният кoмпeнcaциoнeн рecурc зa вcички нeбитoви cтoпaнcки пoтрeбитeли нa eлeктрoeнeргия в Бългaрия (840 млн. 
лeвa) e пoд 64% oт шecтмeceчнaтa cвръхпeчaлбa (нaд плaнирaнaтa и вeчe пocтигнaтaтa) нa „AEЦ Кoзлoдуй“ EAД. В 
cиcтeмaтa нa eнeргeтикaтa (БEХ-AEЦ-МE) имa уcтaнoвeнa прaктикa зa мeждиннo рaзпрeдeлянe нa дивидeнт. Тeкущи 
трaнcфeри към държaвния бюджeт (в т.ч. и cлeд дaнъчнo oблaгaнe) нямa дa прeдcтaвлявaт тeхничecки прoблeм, вкл. и зa 
Миниcтeрcтвo нa финaнcитe. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ настоява за преразпределение на очаквани свръхпечалби на АЕЦ "Козлодуй" 
Ядрената централа може да направи междинно плащане на дивидент към БЕХ, смятат представителите на 
работодателската организация  
С евентуално преразпределение на очакваните свръхпечалби на производители на електроенергия в страната да се 
подкрепи индустрията, настояват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). От организацията 
посочват в отворено писмо, изпратено до служебното правителство и председателя на енергийния регулатор, че 
следващите шест месеца ще са критични за икономиката на страната. 
Те посочват, че цената на електроенергията расте през последните месеци и е средно с над 140 лева за мегаватчас 
спрямо определената от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цена за регулирания пазар, тоест за 
домакинствата в страната. 
От работодателската организация изчисляват, че за да се доближи индустрията до ценовите равнища на битовия сегмент 
на енергийния пазар държавата трябва да изплати помощ в размер на 70 лева за мегаватчас, което означава общо около 
840 млн. лева за следващите шест месеца. 
Индустрията в страната ще потреби около 12 тераватчаса електроенергия, без нужната електроенергия за технологични 
разходи, която влиза в цената за мрежови услуги, припомнят от АИКБ. 
Организацията посочва, че нужните средства могат да бъдат намерени в свръхпечалбите, които ще реализира АЕЦ 
"Козлодуй" през следващите месеци. Според разчетите на експертите те ще бъдат в размер на над 1,31 млрд. лева. 
Прогнозата е на базата на очакваното производство на ядрената централа в последното тримесечие на 2021 година и 
първото на 2022 година, което ще възлезе на 8,3 тераватчаса. От тях 6,43 тераватчаса са предназначени за свободния 
пазар, където цените са значително над производствените разходи на централата. 
От АИКБ смятат, че АЕЦ "Козлодуй" може да направи междинно плащане на дивидент към Българския енергиен холдинг 
(БЕХ) и така да има техническа обосновка за събирането на сумите. Представителите на бизнеса пък могат да получат 
държавната подкрепа чрез Националната агенция по приходите (НАП), представяйки документ за направени разходи за 
електроенергия. 
Преди дни служебният министър на енергетиката Андрей Живков имаше среща с представители на бизнеса, КЕВР и 
други енергийни институции в страната. На нея бяха обсъдени мерки за подкрепа на индустрията заради поскъпването 
на енергийните ресурси. Тогава Живков отказа да коментира конкретни действия с мотива, че тепърва ще очаква 
представителите на бизнеса да представят свои идеи. 
За преразпределение на очаквани свръхпечалби заговори и испанският премиер Педро Санчес. Той беше категоричен, 
че няма да позволи енергийните компании да се възползват от ситуацията на пазара и да трупат неочаквани печалби на 
гърба на потребителите. 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/jivkov-tokyt-v-bylgariia-e-sred-nai-evtiniia-v-evropa-no-tova-ne-ni-uspokoiava-335808/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/evropeiski-dyrjavi-gotviat-merki-v-podkrepa-sreshtu-skypata-energiia-335533/
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Но пък много анализатори са на мнение, че това съвсем не е така, защото производителите, особено ядрените централи, 
продават своето производство по дългосрочни договори и с фиксирани цени. Според анализи отнемането на 
генерираните приходи може да окаже негативно влияние и върху плановете за намаляване на въглеродния отпечатък, 
който енергийният сектор трябва да направи във връзка с плановете на ЕС за климата. 
 
В. Банкеръ 
 
√ АИКБ предлага държавата да дотира скъпия ток за бизнеса  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага държавата да отпусне компенсация за потребената 
от бизнеса електроенергия от 1 октомври до края на март 2022 година.  
"Убедени сме, че това е адекватна, своевременна, финансово обезпечена и национално-отговорна мярка за запазване на 
българската икономика, с оглед преодоляване на текущата ценова криза на пазарите на електроенергия", се казва в 
писмо на работодателската организация до премиера Стефан Янев и министри от служебното правителство. 
От АИКБ дават пример, че правителства от водещи европейски страни предприемат решителни действия за подпомагане 
на икономическите си субекти, стопански потребители на електроенергия – ежедневно през последните дни се 
съобщават такива мерки, например в Испания, Франция, Гърция. 
Асоциацията отчита, че при компенсация от 70 лв./MWh (или 50% от прогнозираното надвишение спрямо досегашните 
разчети) това предполага необходим ресурс в общ размер 840 млн. лева. 
"Как може да се осигури нужния ресурс – именно опитът на други страни членки е адекватното решение в случая: чрез 
преразпределение и балансиране на ангажирания в електроенергийния пазар финансов поток, респективно, нетиран 
резултат (разходите за потребителите са приходи за производителите на електроенергията). 
Изчислената от КЕВР цена за енергията, произведена от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е в 
размер на 55,01 лв./MWh при нетна електрическа енергия 15 601 067 MWh и прогнозирайки общо необходими приходи 
в размер на 858 220 хил. лева с възвръщаемост 59 603 хил. лева (6,94%). При изложените очаквания по-горе и отчитайки 
прогнозите за нетно енергопроизводство от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за четвърто тримесечие на настоящата година и първото 
тримесечие на 2022 г. общо 8,3 TWh, от които 1,87 TWh са за регулиран пазар, а 6,43 TWh са за свободния пазар, 
допълнителният нетен резултат (над заложената възвръщаемост и над огромната, вече акумулирана печалба до 
момента) само за същия шестмесечен период би надхвърлил 1,31 млрд. лева! 
Следователно – в целия си обем, нужният компенсационен ресурс за всички небитови стопански потребители на 
електроенергия в България (840 млн. лева) е под 64% от шестмесечната свръхпечалба (над планираната и вече 
постигнатата) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. В системата на енергетиката (БЕХ-АЕЦ-МЕ) има установена практика за междинно 
разпределяне на дивидент, което означава, че текущи трансфери към държавния бюджет (в т.ч. и след данъчно 
облагане) няма да представляват технически проблем, вкл. и за Министерство на финансите", казват от работодателската 
организация. 
Според АИКБ възможен вариант за организиране и администриране на компенсационния механизъм е компенсациите 
към всеки небитов стопански потребител да се разплащат от НАП ежемесечно, за изминалия месец, срещу 
предоставените разходни счетоводни документи, удостоверяващи текущото индивидуално електропотребление. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ иска подпомагане на бизнеса заради цената на тока 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага да бъде утвърдена компенсация за потребената 
електроенергия за периода 01.10.2021 г. - 31.03.2022 г. от всеки небитов стопански потребител (без тези за технологични 
разходи) в размер на 70 лв./MWh. 
Това е адекватна, своевременна, финансово обезпечена и националноотговорна мярка за запазване на българската 
икономика, с оглед преодоляване на текущата ценова криза на пазарите на електроенергия, пишат от АИКБ в писмо до 
премиера Стефан Янев, министрите на икономиката, енергетиката и финансите, както и до шефа на КЕВР Иван Иванов, 
който едва през август месец обяви, че започва проверка. 
Това би било частична и временно компенсация за бизнес потребители на електроенергия, с която поне би могло да се 
доближат нивата на регулирания пазар. При компенсация от 70,00 лв./MWh (или 50% от прогнозираното надвишение 
спрямо досегашните разчети) това предполага необходим ресурс в общ размер 840 млн. лева. 
От АИКБ припомнят, че от началото на настоящия ценови период (01.07.2021 г. - 30.06.2022 г.) ръстът на цените на 
електроенергията за свободния пазар в България е огромен, като пазарът е доминиран от сегмент "Ден напред" на 
"Българска независима енергийна борса" ЕАД. 
Средната цена на базов товар за м. юли 2021 г. е 185,59 лв./MWh, а за м. август 2021 г. е 218,17 лв./MWh (впрочем при 
максимална часова цена - абсурдните 407,05 лв./MWh, абсолютен рекорд до момента!). Средната цена на базов товар за 
настоящия месец септември (до текущата дата 21.09.2021 г.) е 238,28 лв./MWh. 
Отчитайки фючърсите за българския пазар, съпоставяйки ги и с тези за румънския и унгарския пазар - за четвърто 
тримесечие на 2021 г. (164,65 евро/MWh) и за първите две тримесечия на 2022 г. (166,60 евро/MWh и 90,20 евро/MWh 
съответно), както и предвид средните фактически цени от началото на настоящия ценови период до момента, имаме 
основания да предполагаме средна прогнозна цена на базов товар за целия период в размер на 259,37 лв./MWh. 
Съгласно Решение от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определената прогнозна 
годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. е в размер на 119,00 лв./MWh. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/za-mnogo-proizvoditeli-visokite-ceni-na-toka-ne-nosiat-predrichanite-svryhpechalbi-335875/
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"Всеки небитов потребител от българската икономика ще бъде подложен на ценови шок за цялата потребявана 
електроенергия средно за периода с по 140,37 лв./MWh над официалните разчети на регулатора! 
Според индустриалците дори и да е възможно бъдещо стабилизиране на изключително стресираните европейски пазари 
на електроенергия, това е възможна хипотеза и то не по-рано от второто тримесечие на 2022 г. 
Редица европейски страни вече са предприели действия за подпомагане на икономическите си субекти и стопански 
потребители на електроенергия, а като пример се дават Испания, Франция, Гърция. "Неприемането от страна на 
българското правителство на енергични и решителни мерки в адекватно къси срокове ще доведе до мащабна загуба на 
конкурентоспособност на българската икономика", пишат от АИКБ. 
Припомняме, служебният премиер Стефан Янев се срещна с представители на Българската федерация на 
индустриалните енергийни консуматори, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България и Асоциацията на индустриалния капитал още в края на юни месец, последнаха и няколко 
други подобни срещи, но резултат от тях на този етап няма. 
Още средата на август месец работодателите поискаха оставки на ръководството на БЕХ и на министерството на 
енергетиката заради скъпия ток за бизнеса. Шефът на АИКБ Васил Велев разкритикува плахостта на служебния министър 
Андрей Живков и неговия неуспешен опит да смени ръководството на БЕХ. 
Среща по повод високите цени на електрическата енрегия се състоя и миналата седмица след като Стефан Янев встъпи в 
длъжност за втори път като служебен премиер. И тази среща завърши без конкретен резултат. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ настоява държавата да субсидира бизнеса заради скъпия ток 
Предложението е фирмите да получават от НАП 70 лв. за всеки потребен мегаватчас, което ще струва 840 млн. лв. 
за шест месеца 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява държавата да субсидира фирмите заради скъпия ток. 
Бизнес организацията предлага всички небитови стопански потребители да бъдат компенсирани със 70 лв. за всеки 
мегават час потребена енергия (без тези за технологични разходи) в периода 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г. АИКБ предлага 
схемата да минава отново през НАП, която да плаща ежемесечно за изминалия месец срещу предоставените разходни 
счетоводни документи, удостоверяващи текущото индивидуално електропотребление. 
Свидетели сме на огромен ръст на цените на електроенергията за свободния пазар в България, доминиран от сегмент 
„Ден напред“ на Българска независима енергийна борса. От началото на настоящия ценови период (01.07.2021 г. – 
30.06.2022 г.) цените са се покачили много и средната цена на базов товар за м. юли 2021 г. е 185.59 лв./MWh, а за м. 
август 2021 г. е 218.17 лв./MWh. Има и достигнати пикови стойности в за някои часове от денонощието над 407 лв./MWh 
Средната цена на базов товар за септември (до текущата дата 21.09.2021 г.) е 238.28 лв./MWh. "Това са минималните 
цени, на които всеки небитов потребител от всички сектори на българската икономика закупува необходимата му 
електроенергия“, обяснява председателят на АИКБ Васил Велев. Той прогнозира средна цена на базов товар за целия 
период в размер на 259.37 лв./MWh. 
„Съгласно Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определената 
прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е в размер на 119 лв./MWh. 
Отчитайки фючърсите за българския пазар, съпоставяйки ги и с тези за румънския и унгарския пазар – за четвърто 
тримесечие на 2021 г. (164.65 евро/MWh) и за първите две тримесечия на 2022 г. (166.6 евро/MWh и 90.2 евро/MWh 
съответно), както и предвид средните фактически цени от началото на настоящия ценови период до момента, имаме 
основания да предполагаме средна прогнозна цена на базов товар за целия период в размер на 259.37 лв./MWh", пише 
той в предложението си до правителството и регулатора. 
Според Велев всеки небитов потребител от българската икономика ще бъде подложен на ценови шок за цялата 
потребявана електроенергия средно за периода с по 140.37 лв./MWh над официалните разчети на регулатора. Той 
посочи, че отделни държави в ЕС взимат мерки срещу рекордните цени на енергията. 
Припомняме, че иcпaнcĸoтo лявo пpaвитeлcтвo ce cъглacи нa cпeшни мepĸи зa ĸoмпeнcиpaнe нa пocтoяннo pacтящитe 
cмeтĸи зa eнepгия. Дъpжaвaта имa зa цeл дa нacoчи 2.6 млpд. eвpo oт пeчaлбитe нa eнepгийнитe ĸoмпaнии ĸъм 
пoтpeбитeлитe, ĸoитo в мoмeнтa плaщaт peĸopдни цeни зa eлeĸтpoeнepгия и гaз. Πpaвитeлcтвoтo плaниpa дa нaмaли 
дaнъцитe въpxy eлeĸтpoeнepгиятa пpeз зимнитe мeceци. 
Възможно е бъдещо стабилизиране на изключително стресираните европейски пазари на електроенергия. Например 
при консолидиране около адекватни ценови нива на електроенергията след зимните месеци, междинно частично 
трансфериране на оперативни разходи за електроенергия в ново ценообразуване по веригите на добавена стойност 
и т.н. Имаме обаче всички основания да считаме, че това са възможни хипотези не по-рано от второто тримесечие 
на 2022 г,“ каза Велев. 
Той е категоричен, че неприемането от страна на българското правителство на енергични и решителни мерки в 
адекватно къси срокове ще доведе до мащабна загуба на конкурентоспособност на българската икономика. 
От АИКБ настояват за частична компенсация на свръхразхода от 140.37 лв./MWh за всеки небитов стопански потребител 
на електроенергия, с което поне да се доближи цената на електроенергията до тази на регулирания пазар (битовите 
потребители). Очакванията за електропотреблението на небитовите стопански потребители за четвърто тримесечие на 
настоящата година и първото тримесечие на 2022 г. са за 12 TWh (без технологичните разходи в размер на около 1.5 TW, 
които ще намерят отражение в бъдещите калкулации за мрежовите такси). При компенсация от 70 лв./MWh (или 50% от 

https://www.economic.bg/bg/a/view/otdelni-dyrjavi-v-es-vzimat-merki-sreshtu-rekordnite-ceni-na-energijata
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прогнозираното надвишение спрямо досегашните разчети) това предполага необходим ресурс в общ размер 840 млн. 
лева. 
Според председателя на АИКБ нужният ресурс може да бъде набавен чрез преразпределение и балансиране на 
ангажирания в електроенергийния пазар финансов поток, респективно, нетиран резултат (разходите за потребителите са 
приходи за производителите на електроенергията). 
Изчислената от КЕВР цена за енергията, произведена от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г., е 
в размер на 55.01 лв./MWh при нетна електрическа енергия 15 601 067 MWh и прогнозирайки общо необходими 
приходи в размер на 858.2 млн.. лева с възвращаемост 59.6 млн. лева (6.94%). Отчитайки прогнозите за нетно 
енергопроизводство от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за четвърто тримесечие на настоящата година и първото тримесечие 
на 2022 г. общо 8.3 TWh, от които 1.87 TWh са за регулиран пазар, а 6.43 TWh са за свободния пазар, допълнителният 
нетен резултат само за същия шестмесечен период би надхвърлил 1.31 млрд. лева“, разясни Велев. 
Нужният компенсационен ресурс за всички небитови стопански потребители на електроенергия в България (840 млн. 
лева) е под 64% от шестмесечната свръхпечалба (над планираната и вече постигнатата) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. В 
системата на енергетиката (БЕХ-АЕЦ-МЕ) има установена практика за междинно разпределяне на дивидент. Текущи 
трансфери към държавния бюджет (в т.ч. и след данъчно облагане) няма да представляват технически проблем, вкл. и за 
Министерство на финансите. 
 
В. Дума 
 
√ Бизнесът иска 840 млн. лв. компенсация за скъпия ток  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага да бъде утвърдена компенсация за потребената 
електроенергия за периода 1 октомври 2021 г. - 31 март 2022 г. от всеки небитов стопански потребител, без тези за 
технологични разходи, в размер на 70 лева за мегаватчас. Това е адекватна, своевременна, финансово обезпечена и 
националноотговорна мярка за запазване на българската икономика с оглед преодоляване на текущата ценова криза на 
пазарите на електроенергия, посочват от работодателската организация. Те са изчислили, че това предполага необходим 
ресурс в общ размер 840 млн. лева, което е под 64 на сто от шестмесечната свръхпечалба (над планираната и вече 
постигната) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Работодателите предлагат и вариант за организиране и администриране на 
компенсационния механизъм. Той предвижда компенсациите към всеки небитов стопански потребител да се разплащат 
от НАП ежемесечно за изминалия месец срещу предоставени разходни счетоводни документи, удостоверяващи 
текущото индивидуално електропотребление. Предложението за краткосрочна мярка за енергийно подпомагане на 
българската икономика е изпратено до Министерския съвет и КЕВР. Работодателската организация отбелязва, че от 
началото на настоящия ценови период (1 юли 2021 г. - 30 юни 2022 г.) сме свидетели на огромен ръст на цените на 
електроенергията за свободния пазар, доминиран от сегмент "Ден напред" на Българската независима енергийна борса. 
Според Асоциацията всеки небитов потребител ще бъде подложен на ценови шок за цялата потребявана електроенергия 
средно за периода с по 140,37 лв. за мегаватчас над официалните разчети на регулатора. 
Правителства от водещи европейски страни предприемат решителни действия за подпомагане на икономическите си 
субекти, стопански потребители на електроенергия, твърди АИКБ и посочва, че ако не се случи това у нас, ще има 
мащабна загуба на конкурентоспособност на българската икономика.   
 
 
3e-news.net 
 
√ АИКБ иска компенсация за бизнеса от 70 лв. за MWh през зимния сезон, в опит да се спасят предприятията  
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява служебното правителство да утвърди компенсация за 
потребената електроенергия за зимния период за всеки небитов стопански потребител в размер на 70 лв./MWh. Само по 
този начин е възможно да се запази конкурентоспособността на българската икономика и тя да продължи да работи, 
категорични са от АИКБ. Предложението им е направено на база на прогнозните цени на електроенергията на 
регионалните борси и очакванията за ново увеличение на цените и консумацията. Точната стойност на компенсацията за 
стопанските потребители е определена на база на разчетите на КЕВР, както и като се вижда свръхпечалбата, която 
генерира АЕЦ „Козлодуй“. „Убедени сме, че това е адекватна, своевременна, финансово обезпечена и 
националноотговорна мярка за запазване на българската икономика, с оглед преодоляване на текущата ценова криза на 
пазарите на електроенергия“, обясняват от АИКБ. 
Ето и цялото предложение на бизнес организацията към служебното правителство: 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за краткосрочна мярка за енергийно подпомагане на българската икономика 

От началото на настоящия ценови период (01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.) сме свидетели на огромен ръст на цените на 
електроенергията за свободния пазар в България, доминиран от сегмент „Ден напред“ на „Българска независима 
енергийна борса“ ЕАД. 
Именно това са минималните цени, на които всеки небитов потребител от всички сектори на българската икономика 
закупува необходимата му електроенергия. Средната цена на базов товар за м. юли 2021 г. е 185,59 лв./MWh, а за м. 
август 2021 г. е 218,17 лв./MWh (впрочем при максимална часова цена – абсурдните 407,05 лв./MWh, абсолютен рекорд 
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до момента!). Средната цена на базов товар за настоящия месец септември (до текущата дата 21.09.2021 г.) е 238,28 
лв./MWh. 
Отчитайки фючърсите за българския пазар, съпоставяйки ги и с тези за румънския и унгарския пазар – за четвърто 
тримесечие на 2021 г. (164,65 евро/MWh) и за първите две тримесечия на 2022 г. (166,60 евро/MWh и 90,20 евро/MWh 
съответно), както и предвид средните фактически цени от началото на настоящия ценови период до момента, имаме 
основания да предполагаме средна прогнозна цена на базов товар за целия период в размер на 259,37 лв./MWh. 
Съгласно Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определената 
прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е в размер на 119,00 лв./MWh. 
Следователно - всеки небитов потребител от българската икономика ще бъде подложен на ценови шок за цялата 
потребявана електроенергия средно за периода с по 140,37 лв./MWh над официалните разчети на регулатора! 
Даваме си сметка, че е възможно бъдещо стабилизиране на изключително стресираните европейски пазари на 
електроенергия – напр. при консолидиране около адекватни ценови нива на електроенергията след зимните месеци, 
междинно частично трансфериране на оперативни разходи за електроенергия в ново ценообразуване по веригите на 
добавена стойност и т.н. Имаме обаче всички основания да считаме, че това са възможни хипотези не по-рано от второто 
тримесечие на 2022 г. 
Междувременно правителства от водещи европейски страни предприемат решителни действия за подпомагане на 
икономическите си субекти, стопански потребители на електроенергия – ежедневно през последните дни се съобщават 
такива мерки, напр. в Испания, Франция, Гърция ... Неминуемо процесът ще продължи. 
Неприемането от страна на българското правителство на енергични и решителни мерки в адекватно къси срокове ще 
доведе до мащабна загуба на конкурентоспособност на българската икономика. 
Отчитайки всичко гореизложено, настояваме да се пристъпи към частична компенсация на свръхразхода от 140,37 
лв./MWh за всеки небитов стопански потребител на електроенергия, с което поне да се доближи цената на 
електроенергията до тази на регулирания пазар (битовите потребители). 
Да се съсредоточим над следващите две тримесечия, които считаме за най-рискови пред икономиката ни. Очакванията 
за електропотреблението на небитовите стопански потребители за четвърто тримесечие на настоящата година и първото 
тримесечие на 2022 г. са за 12 TWh (без технологичните разходи в размер на около 1,5 TW, които ще намерят отражение 
в бъдещите калкулации за мрежовите такси). При компенсация от 70,00 лв./MWh (или 50% от прогнозираното 
надвишение спрямо досегашните разчети) това предполага необходим ресурс в общ размер 840 млн. лева. 
Как може да се осигури нужния ресурс – именно опитът на други страни членки е адекватното решение в случая: чрез 
преразпределение и балансиране на ангажирания в електроенергийния пазар финансов поток, респективно, нетиран 
резултат (разходите за потребителите са приходи за производителите на електроенергията). 
Изчислената от КЕВР цена за енергията, произведена от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е в 
размер на 55,01 лв./MWh при нетна електрическа енергия 15 601 067 MWh и прогнозирайки общо необходими приходи 
в размер на 858 220 хил. лева с възвръщаемост 59 603 хил. лева (6,94%). При изложените очаквания по-горе и отчитайки 
прогнозите за нетно енергопроизводство от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за четвърто тримесечие на настоящата година и първото 
тримесечие на 2022 г. общо 8,3 TWh, от които 1,87 TWh са за регулиран пазар, а 6,43 TWh са за свободния пазар, 
допълнителният нетен резултат (над заложената възвръщаемост и над огромната, вече акумулирана печалба до 
момента) само за същия шестмесечен период би надхвърлил 1,31 млрд. лева! 
Следователно - в целия си обем, нужният компенсационен ресурс за всички небитови стопански потребители на 
електроенергия в България (840 млн. лева) е под 64% от шестмесечната свръхпечалба (над планираната и вече 
постигнатата) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. В системата на енергетиката (БЕХ-АЕЦ-МЕ) има установена практика за междинно 
разпределяне на дивидент, което означава, че текущи трансфери към държавния бюджет (в т.ч. и след данъчно 
облагане) няма да представляват технически проблем, вкл. и за Министерство на финансите. 
Възможен вариант за организиране и администриране на компенсационния механизъм е компенсациите към всеки 
небитов стопански потребител да се разплащат от НАП ежемесечно, за изминалия месец, срещу предоставените 
разходни счетоводни документи, удостоверяващи текущото индивидуално електропотребление. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
Предлагаме да утвърдите компенсация за потребената електроенергия за периода 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г. от 
всеки небитов стопански потребител (без тези за технологични разходи) в размер на 70 лв./MWh. Убедени сме, че това 
е адекватна, своевременна, финансово обезпечена и националноотговорна мярка за запазване на българската 
икономика, с оглед преодоляване на текущата ценова криза на пазарите на електроенергия. 
С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 
Мениджър 
 
√ Бизнесът поиска компенсация от държавата за скъпия ток  
Асоциацията на индустриалния капитал, която е сред 4-те най-големи работодателски организации у нас, поиска 
държавата да компенсира частично бизнеса за скъпия ток. 
"Предлагаме да утвърдите компенсация за потребената електроенергия за периода 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г. от всеки 
небитов стопански потребител (без тези за технологични разходи) в размер на 70 лв./MWh. Убедени сме, че това е 
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адекватна, своевременна, финансово обезпечена и националноотговорна мярка за запазване на българската икономика, 
с оглед преодоляване на текущата ценова криза на пазарите на електроенергия", се казва в декларация до премиера и 
министрите на икономиката, финансите и енергетиката от АИКБ. 
Според разчети на организацията цената на тока за периода от началото на юли 2021 г. до края на юни 2022 г. ще бъде с 
140 лв. за мегаватчас по-висока от определената прогнозна от Комисията за енергийно и водно регулиране, която е 119 
лв. 
От АИКБ посочват, че действия за подпомагане на стопански потребители на електроенергия вече има в Испания, 
Франция, Кипър и Гърция. Предложението е частичната компенсация да е за следващите две тримесечия. Посочва се, че 
ако държавата поеме 50% от прогнозираното надвишение спрямо досегашните разчети ще са необходими 840 млн. лева. 
 
Business.dir.bg 
 
√ АИКБ: Компенсацията за потребения от бизнеса ток да бъде 70 лева/MWh 
От началото на настоящия ценови период сме свидетели на огромен ръст на цените на електроенергията за 
свободния пазар в България, пишат от бизнес организацията  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати предложение до Министерския съвет и до КЕВР за 
краткосрочна мярка за енергийно подпомагане на българската икономика. 
Публикуваме текстът на писмото без редакторска намеса: 
"От началото на настоящия ценови период (01.07.2021 г. - 30.06.2022 г.) сме свидетели на огромен ръст на цените на 
електроенергията за свободния пазар в България, доминиран от сегмент "Ден напред" на "Българска независима 
енергийна борса" ЕАД. 
Именно това са минималните цени, на които всеки небитов потребител от всички сектори на българската икономика 
закупува необходимата му електроенергия. Средната цена на базов товар за м. юли 2021 г. е 185,59 лв./MWh, а за м. 
август 2021 г. е 218,17 лв./MWh (впрочем при максимална часова цена - абсурдните 407,05 лв./MWh, абсолютен рекорд 
до момента!). Средната цена на базов товар за настоящия месец септември (до текущата дата 21.09.2021 г.) е 238,28 
лв./MWh. 
Отчитайки фючърсите за българския пазар, съпоставяйки ги и с тези за румънския и унгарския пазар - за четвърто 
тримесечие на 2021 г. (164,65 евро/MWh) и за първите две тримесечия на 2022 г. (166,60 евро/MWh и 90,20 евро/MWh 
съответно), както и предвид средните фактически цени от началото на настоящия ценови период до момента, имаме 
основания да предполагаме средна прогнозна цена на базов товар за целия период в размер на 259,37 лв./MWh. 
Съгласно Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определената 
прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. е в размер на 119,00 лв./MWh. 
Следователно - всеки небитов потребител от българската икономика ще бъде подложен на ценови шок за цялата 
потребявана електроенергия средно за периода с по 140,37 лв./MWh над официалните разчети на регулатора! 
Даваме си сметка, че е възможно бъдещо стабилизиране на изключително стресираните европейски пазари на 
електроенергия - напр. при консолидиране около адекватни ценови нива на електроенергията след зимните месеци, 
междинно частично трансфериране на оперативни разходи за електроенергия в ново ценообразуване по веригите на 
добавена стойност и т.н. Имаме обаче всички основания да считаме, че това са възможни хипотези не по-рано от второто 
тримесечие на 2022 г. 
Междувременно правителства от водещи европейски страни предприемат решителни действия за подпомагане на 
икономическите си субекти, стопански потребители на електроенергия - ежедневно през последните дни се съобщават 
такива мерки, напр. в Испания, Франция, Гърция ... Неминуемо процесът ще продължи. 
Неприемането от страна на българското правителство на енергични и решителни мерки в адекватно къси срокове ще 
доведе до мащабна загуба на конкурентоспособност на българската икономика. 
Отчитайки всичко гореизложено, настояваме да се пристъпи към частична компенсация на свръхразхода от 140,37 
лв./MWh за всеки небитов стопански потребител на електроенергия, с което поне да се доближи цената на 
електроенергията до тази на регулирания пазар (битовите потребители). 
Да се съсредоточим над следващите две тримесечия, които считаме за най-рискови пред икономиката ни. Очакванията 
за електропотреблението на небитовите стопански потребители за четвърто тримесечие на настоящата година и първото 
тримесечие на 2022 г. са за 12 TWh (без технологичните разходи в размер на около 1,5 TW, които ще намерят отражение 
в бъдещите калкулации за мрежовите такси). При компенсация от 70,00 лв./MWh (или 50% от прогнозираното 
надвишение спрямо досегашните разчети) това предполага необходим ресурс в общ размер 840 млн. лева. 
Как може да се осигури нужния ресурс - именно опитът на други страни членки е адекватното решение в случая: чрез 
преразпределение и балансиране на ангажирания в електроенергийния пазар финансов поток, респективно, нетиран 
резултат (разходите за потребителите са приходи за производителите на електроенергията). 
Изчислената от КЕВР цена за енергията, произведена от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. е в 
размер на 55,01 лв./MWh при нетна електрическа енергия 15 601 067 MWh и прогнозирайки общо необходими приходи 
в размер на 858 220 хил. лева с възвръщаемост 59 603 хил. лева (6,94%). При изложените очаквания по-горе и отчитайки 
прогнозите за нетно енергопроизводство от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за четвърто тримесечие на настоящата година и първото 
тримесечие на 2022 г. общо 8,3 TWh, от които 1,87 TWh са за регулиран пазар, а 6,43 TWh са за свободния пазар, 
допълнителният нетен резултат (над заложената възвръщаемост и над огромната, вече акумулирана печалба до 
момента) само за същия шестмесечен период би надхвърлил 1,31 млрд. лева! 
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Следователно - в целия си обем, нужният компенсационен ресурс за всички небитови стопански потребители на 
електроенергия в България (840 млн. лева) е под 64% от шестмесечната свръхпечалба (над планираната и вече 
постигнатата) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. В системата на енергетиката (БЕХ-АЕЦ-МЕ) има установена практика за междинно 
разпределяне на дивидент, което означава, че текущи трансфери към държавния бюджет (в т.ч. и след данъчно 
облагане) няма да представляват технически проблем, вкл. и за Министерство на финансите. 
Възможен вариант за организиране и администриране на компенсационния механизъм е компенсациите към всеки 
небитов стопански потребител да се разплащат от НАП ежемесечно, за изминалия месец, срещу предоставените 
разходни счетоводни документи, удостоверяващи текущото индивидуално електропотребление. 
Предлагаме да утвърдите компенсация за потребената електроенергия за периода 01.10.2021 г. - 31.03.2022 г. от всеки 
небитов стопански потребител (без тези за технологични разходи) в размер на 70 лв./MWh. Убедени сме, че това е 
адекватна, своевременна, финансово обезпечена и националноотговорна мярка за запазване на българската икономика, 
с оглед преодоляване на текущата ценова криза на пазарите на електроенергия". 
 
Econ.bg 
 
√ Работодатели искат помощи за бизнеса заради скъпи ток 
От АИКБ посочват, че действия за подпомагане на стопански потребители на електроенергия вече има в Испания, 
Франция и Гърция 
Държавата да компенсира частично цената на мегаватчас ток над прогнозната от Комисията за енергийни и водно 
регулиране, поискаха днес от Асоциацията на индустриалния капитал в България в декларация до премиера, министрите 
на икономиката, финансите и енергетиката. 
Според разчетите цената на тока за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. ще е със 140.37 лв. за мегаватчас по висока от 
определената прогнозна от КЕВР (119 лв). 
От АИКБ посочват, че действия за подпомагане на стопански потребители на електроенергия вече има в Испания, 
Франция и Гърция. Предложението е частичната компенсация да е за следващите две тримесечия. Посочва се, че ако 
държавата поеме 50% от прогнозираното надвишение спрямо досегашните разчети ще са необходими 840 млн. лева. 
 
Капитал 
 
√ Новата синя карта на ЕС 
Съюзът реформира системата за привличане на талант отвън. Колко полезно ще е това за България?  
Една дълго чакана реформа на пазара на труда е почти готова. След преговори, продължили повече от пет години, през 
месец май тази година Съветът на ЕС начело с португалското председателство и Европейският парламент най-накрая 
постигнаха съгласие за изменение на директивата от 2009 г. за синята карта. По време на пленарната сесия в Страсбург 
миналата седмица евродепутатите официално дадоха съгласието си за мащабни промени в общоевропейската схема за 
наемане на висококвалифицирани кадри от трети страни. 
Променят се както изискванията за заплащането, така и срокът на картата, както и основната пречка - доказване на 
дипломи и че няма такива свободни служители в съюза. Намаляват се административните тежести и срокове при 
кандидатстване и издаване и се увеличат правата на работниците. 
Европейският комисар по вътрешните работи Илва Йохансон не крие възторга си пред Европейския парламент след 
гласуването миналата седмица, обявявайки, че с направените промени "мигрантите ще получат работата, която са 
искали, а европейските компании ще си набавят уменията, които са им нужни". 
Какво следва за картата 
Гласуваните промени от Европейския парламент предвиждат да се осигурят по-гъвкави критерии за кандидатстване, 
намаляване на минимално заплащане до нивото на средната работна заплата (за разлика от 150% от тази заплата, както 
бе досега) и улесняване на професионалната им миграция вътре в ЕС. 
Кандидатстването за синя карта вече ще може да се инициира както от работника, така и от бъдещия работодател и 
отпада най-проблемното досега условие - задължението на работодателя да докаже, че свободната позиция не може да 
бъде запълнена от професионалист със същото или друго европейско гражданство. Това ще остане да важи само за 
онези работници, които не могат да удостоверят квалификация чрез документи, а само на база работен опит. 
За някои сектори като ИКТ именно такъв опит ще се признава за достатъчен при липсващи дипломи и сертификати на 
работници от трети страни. За първи път от общоевропейската схема ще могат да се възползват и мигранти, търсещи 
убежище, ако все още не са поставени под международна закрила. 
Гласувано бе още намаляване на задължителния период за сключване на договор от 12 на 6 месеца, както и 
съкращаване на периода за получаване на дългосрочно пребиване в ЕС от 5 на 3 години. 
Синята карта ще е валидна минимум две години (или продължителността на договора плюс три месеца) и удължаването 
да бъде за поне още две. Периодът от кандидатстване до получаване на синята карта е ограничен до максимум 60 
календарни дни, като в някои случаи може да бъде приложена експресна процедура до максимум 30 дни. Така 
например за признати работодатели ще бъдат прилагани опростени правила. 
Новост е и осигурената възможност за упражняване на паралелна самостоятелна дейност от притежателите на синя 
карта, за да се стимулира иновативното предприемачество, предвидени са и лесни процедури за събиране със 
семейството и достъп до работа на съпрузите. 
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След формалното одобрение на тези текстове и от Съвета на ЕС и публикуването им в държавен вестник държавите 
членки ще разполагат с две години, за да адаптират националното си законодателство към тях. 
Защо се налага промяната 
Синята карта е родена през 2009 г., когато заради икономическата криза, както и заради проблемите в Близкия изток 
миграционните вълни към Европейския съюз започнаха осезаемо да се увеличават. Всеки четвърти от пристигащите 
мигранти в съюза е с висше образование, като за сравнение в САЩ е всеки трети. 
Не отне много време, за да стане ясно, че резултатите не отговарят на очакванията. От 2009 г. досега общо в ЕС са 
издадени едва 36 806 карти - нищожен брой на фона на очакваните 83 млн. работни места за висококвалифицирани 
специалисти, които според ЕК ще бъдат създадени до 2025 г. В същото време 60% от ИТ компаниите заявяват, че не могат 
да намерят кадри с необходимите умения. 
Причините за неуспеха на синята карта са високите критерии за кандидатстване и изисквания за заплащането им, 
тежката бюрокрация, трудности при професионалната мобилност на притежателите на синя карта и паралелни 
национални схеми за наемане на работници от трети страни. 
Страните членки имаха свободата да изпълнят минимални критерии от синята карта и те самите да решават как точно да 
я експонират в националното си законодателство. Няколко държави - Ирландия и Дания, избраха изобщо да не 
възползват от нея. 
Това се оказа нож с две остриета за някои: наложените впоследствие миграционни квоти, срещу които страни като 
Унгария протестираха, можеха да бъдат смекчени чрез привличане на добри специалисти. Германия, разбираемо, остана 
абсолютен лидер в използване на синята карта през годините, като през 2019 г. е издала близо 80% от всички сини карти 
в ЕС. 
Колко синя е България 
В същото време България, страна със сериозни демографски проблеми и нужда от висококвалифицирани кадри като 
лекари, ИКТ специалисти, инженери и др. основно в регионите извън София, проявява сравнително слаб интерес от 
синята карта. През 2012 издадените са 15, през 2016 г. - 115, а 2019 г. - 268 сини карти, според данните на Евростат. 
Експресно проучване сред работодателите, проведено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) този месец, 
посочи като проблеми именно бавната процедура и изискването за много документация, както и недостатъчно добре 
рекламираната възможност за работа със синя карта у нас. 
Основна пречка е и незавършеният процес по присъединяване на България към шенгенското пространство, което спира 
тези лица да пътуват свободно в ЕС. 
"Чрез тези предстоящи законодателни промени в българското законодателство ще се създаде възможност за по-
достъпна работна сила (чрез премахване изискването за 150% от СРЗ) и по този начин ще се подобрят условия за 
запълване на липсите от висококвалифицирани кадри. Надяваме се тенденцията в следващите години да е с позитивен 
тренд в ръста на сините карти у нас, но това е свързано и с приемането на страната ни в шенгенското пространство", 
смятат от БТПП. 
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България по-гъвкавите критерии ще имат положителен ефект, но 
разширяването на правата на получилите синя карта да се движат в ЕС поставя България и останалите страни с по-
нискоконкурентни икономики в неравностойна позиция. Това, казват те, прави промените "казан с мед и катран". 
"България трябва да работи и над свои инструменти за привличане на човешки ресурси и на квалифициран персонал. За 
съжаление това се саботира от заинтересувани страни, а страната губи ценно време", смятат от АИКБ. 
България заедно с Чехия изразяват резерви срещу предложените първоначално подобрения от Европейската комисия 
през 2016 г. Според официалните документи на ЕС обосновката е липса на субсидиарност в тях, но в крайна сметка 
страната е дала своята подкрепа. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Илияна Йотова: Очаквам по-добър диалог между партиите след следващите избори 
Следващите месеци България може да постигне много, заяви Йотова  
За независимостта на българите в чужбина и зависимостта от България, по тези въпроси специален гост в празничното 
издание на "12+4 " е вицепрезидентът на България Илияна Йотова. 
България продължава да бъде под силен европейски натиск да се откаже от ветото си върху преговорите за членство на 
Северна Македония в ЕС, обяви вцепрезидентът Илияна Йотова. 
В същото време, според нея, в ЕС има все по-голямо разбиране за исканията на София към Скопие, свързани най-вече с 
правата на хората с българско самосъзнание. 
В интервю за БНР вицепрезидентът Йотова посочи няколко варианта българските искания да станат част от рамката на 
преговорите между ЕС и Северна Македония: 
"Дали тези условия, които ние поставяме, ще бъдат още в първата глава, или ще бъдат записани и ще минават като 
червена нишка през целия преговорен процес, или ще бъдат изведени накрая в отделна 36-а глава, това е въпрос и на 
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изработването с условията и с това, че ще се вземе предвид българската позиция" - заяви пред БНР вицепрезидентът 
Илияна Йотова. 
Въпросът ще бъде обсъждан на предстоящата през октомври среща "ЕС-Западни Балкани", организирана от Словенското 
ротационно председателство на Евросъюза.  
За независимостта на българите в чужбина и зависимостта от България, по тези въпроси вицепрезидентът Илияна Йотова 
беше специален гост в празничното издание на "12+4 " на БНР. 
„Честит празник на всички българи от целия свят! И на всички колеги от БНР! Но ако някой Ви каже, че е свършил цялата 
работа за общите политики с нашите сънародници зад граница, този човек се опитва да заблуди, има още много какво да 
се направи“, каза пред БНР вицепрезидентът Илияна Йотова. 
„Имане нещо много хубаво, което наблюдавам последните две години – българите зад граница са част от събудената 
България. Те са хора, които не просто наблюдават, а са дейни участници в събитията тук и се опитват да дадат от своя 
опит навън. Тези хора дори съветват децата си да се върнат тук и да помагат за развитието на страната ни. Каква работа 
остава – това е нещо, за което ще продължа да работя, независимо какъв пост заемам и ще заемам и занапред – това ще 
е съхраняването на родовата памет. Защото това е имунната система на българите. Това ги съхранява и пази българите от 
векове насам. Моя отдавнашна мечта, готова вече и като проект, само трябва институциите да го направят  - това 
е създаването на Български културен институт. Защото това е пътят на връщането на позициите на държавата ни зад 
граница", заяви още Илияна Йотова. 
По думите на вицепрезидента след това, което се случва и с краха на 46-ото Народно събрание, тя е оптимист, че 
политиците у нас трябва да започнат да си говорят: 
"Определено оптимист съм. Заявките са за научени уроци, за повече разум и мъдрост. Очаквам по-добър диалог между 
партиите след следващите избори. Важното е какво правим със страната си през следващите месеци, защото целият свят 
навлиза в криза след толкова тежката пандемия. Ще има сериозни социални проблеми. Аз бих застанала и бих искала да 
бъда част от това мнозинство в страната, което да даде гаранции на хората, че има стабилно правителство, което мисли 
за тях. Така че държавата да върви напред и да се развива - и чрез икономиката ни, чрез Плана за развитие, и че тези 
стъпки ще ги правим заедно с хората. Смятам, че следващите месеци България може да постигне много. Това е нашето 
послание и като президентска двойка, което ние никога не сме изоставяли", заяви още Йотова. 
Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира, че след новите парламентарни избори на 14 ноември политическите сили 
ще стигнат до диалог, който да доведе до съставяне на редовно правителство. 
Тя се обяви за ново мнозинство от хора, подготвени да управляват държавата в здравната и икономическата криза: 
"Аз бих застанала и бих искала да бъда част от това мнозинство, което да даде гаранции на хората, че не са изоставени, 
че има кой да помисли за тях, че колкото и да е трудна и тежка международната конюнктура от гледна точка на цени, от 
гледна точка на загуба на социални права, има стабилни хора, които са добре подготвени и в правителство, и в 
парламент, от който зависи това, и те мислят за тях и предлагат мерките, които ще бъдат удачни" . 
Илияна Йотова посочи, че много скоро ще са ясни имената на хората, които ще влязат в Инициативния комитет, който ще 
ги подкрепи като кандидатпрезидентска двойка за предстоящите избори. 
"Очаквам да има различни кандидатпрезидентски двойки, аз не подценявам никого. Моята сила е в това, че умея да 
слушам хората. Аз вярвам в борбата на идеи, ние ще чакаме хладнокръвно всички кандидати и разбира се, че ще 
направим най-добрата кампания. Като се надявам да има и добри дебати. Това ще бъде много сложна кампания - всеки 
ще се опитва да лансира своите послания, ще бъде много трудно да се отсее всичко. Избори две в едно - така се реши, за 
да не се харчат излишни пари. Това е за мен доброто решение. С всеки опонент ще искам да говоря какво предстои на 
България и какви са важните решения в тази посока", посочи още пред БНР вицепрезидентът на България Илияна Йотова. 
По думите ѝ е много важно какво правим в най-скоро време с Плана за възстановяване и устойчивост и с комплекса 
"Марица Изток". 
А как изглежда България след 20 години живот в САЩ, разказва сънародничката ни Гергана Ганчева. 
Още по темата слушайте в звуковите файлове. 
 
√ Служебният кабинет определя вицепремиер, който ще координира подготовката на изборите  
Решение за подготовката и провеждането на изборите на 14 ноември ще приеме служебното правителството на 
днешното си редовно заседание. 
С решението ще се определи вицепремиерът, който ще координира работата на министрите и областните управител, 
които имат законови отговорности по подготовката на вота. 
В предходния състав на служебния кабинет тази функция бе възложена на вицепремиера по обществения ред и 
сигурността Бойко Рашков. 
Също днес ще се направят промени в състава на представителите на правителството в Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. Промяната се налага, тъй като Асен Василев не е част от настоящия кабинет, а в предходния участва в 
работата на съвета. 
Служебните министри ще дадат съгласие за откриване на консулство на Черна гора в Пловдив. Почетен консул ще бъде 
български гражданин – Андон Тушев. 
 
√ Янев призова за дебат за бъдещето на енергийната система  
Служебният премиер Стефан Янев призова от Велико Търново да се проведе дебат за бъдещето на цялата ни енергийна 
система, за да бъдат взети и дългосрочни мерки за решаване на кризата с цените на горивата и електроенергията. 
Министър-председателят заяви, че до няколко дни ще обяви неотложните мерки за стабилизация на сектора.  

https://bnr.bg/post/101530369
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Като криза определи състоянието на българската енергийна система служебният премиер Стефан Янев:  
"Имаме един системен проблем, че тази енергопроизвеждаща система е била системно неглижирана в последните 
десетина и повече години. Предстоят редица мерки, които ще бъдат неотложни. Надявам се до края на тази седмица, 
ако не следващата седмица в началото да ги обявим". 
Според служебния премиер, мерките, които полага държавата и работата на медицинските власти за овладяване на 
здравната криза, са адекватни. Стефан Янев посочи, че към бизнеса държавата полага усилия: 
"Да създадем достатъчно добри условия, така че мерките за здравето и сигурността на хората, в частност по отношение 
на здравната система, да са адекватни и да позволяват на бизнеса да работи съобразно тези мерки, но в същото време и 
да има развитие". 
Според служебния премиер, икономическите ни показатели са много добри и е постигнат баланс. Стефан Янев се включи 
снощи в честванията за 113-тата годишнина от обявяването на Независимостта във Велико Търново. 
 
√ Стефан Янев: Наш дълг е да изпълним по най-добрия начин завета на нашите предци  
Независимостта е краен израз на понятието свобода, защото само свободни хора могат да бъдат независими, 
свободните хора по дух и хората, които могат да действат според своята свободна воля. Това заяви във Велико Търново 
премиерът Стефан Янев, който снощи се включи в честванията за 113-ата годишнина от обявяването на независимостта 
на България.  
„Но нека не забравяме, че независимостта е също отговорност и процес, който е постоянен, който ни задължава ние, като 
съвременници, да се борим за тази независимост, да се борим за правата си, за свободите си, да ги отстояваме, защото 
това е начинът, по който България може да бъде силна и успешна“.  
В обръщение по повод 113-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България служебният премиер Янев 
посочи, че наш дълг като общество е "да изпълним по най-добрия начин завета на нашите предци и да осигурим 
просперитета на България“. 
Според Янев тази нелека национална задача днес минава през преодоляването на сериозни кризи. 
 
√ Държавата пое нов дълг за 300 млн. лева под формата на дългосрочни ДЦК  
300 млн. лева нов дълг бе поет от държавата, става ясно от данните на БНБ и финансовото министерство, публикувани 
във вторник. 
На 20 септември Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), 
деноминирана в лева, с падеж 17.08.2031 година. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. 
съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,20%. 
Общият размер на подадените поръчки достигна 508,15 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,69. 
Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 53 базисни точки. 
От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките 
– 84,3%, следвани застрахователните дружества – 15,0%, и други инвеститори – 0,7%. 
Проведеният на 8 март тази година предишен аукцион за същите 10,5-годишни ДЦК беше отменен поради наличието на 
слаб интерес, като тогава беше постигнат коефициент на покриете от 1,77 пункта (по-висок от вчерашния аукцион). 
Първата емисия на 10,5-годишните книжа пък беше пусната на 15 февруари 2021 г., когато също бяха пласирани 
дългосрочни ДЦК за 300 млн. лева и беше постигната по-ниска доходност от 0,14% и по-висок коефициент на покритие от 
1,85 пункта. 
Заедно с пласираната последна емисия ДЦК новият общ дълг от началото на годината е 1,300 млрд. лева при бюджетно 
ограничение от 4.5 млрд. лева. 
 
√ На 15 октомври подновяват приема на проекти по подмярката за инвестиции в преработка на селскостопански 
продукти  
Приемът на проекти по подмярката за инвестиции в преработка на селскостопански продукти е само временно 
преустановен и ще бъде подновен на 15 октомври - съобщават от министерството на земеделието по повод появили 
се  информации, че се спират европейски средства от Програмата за селските райони. 
Приемът беше спрян вчера заради настояване от Брюксел - някои от текстовете да бъдат прецизирани. 
Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен в размер на близо 390 млн. лева, а временното преустановяване 
на приема няма да наруши правата и интересите на кандидатите, подали документи до момента, уверяват от 
агроведомството.  
 
√ Международни хранителни изложения ще се проведат присъствено в София  
Международните хранителни изложения „Месомания“, „Светът на млякото“, „Интерфуд енд Дринк“, „Салон на виното“ 
и „Булпек“ тази година ще се проведат присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, съобщават от 
„Интер Експо център“ седмица преди началото на форумите. 
До 28 септември хората, които искат  да посетят изложенията, могат да направят онлайн регистрация, която ще им даде 
право на безплатен вход. 
На живо с гарантирано еднопосочно движение и минимална дистанция от метър и половина от 29 септември до 2 
октомври в „Интер Експо център“ ще се съберат представителите на хранителния сектор за поредното издание на вече 
утвърдилите се на Балканите и в Югоизточна Европа бизнес форуми. 
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С цел безопасност на посетители и изложители е внедрена технологична система за управление на входящия и 
изходящия въздушен поток, система, която регулира и човешкия поток, осигурено е по-голямо отстояние между 
щандовете, създаден е стриктен контрол при почистването и дезинфекцията, гарантират организаторите и допълват, че 
няма да изискват ваксинационни сертификати и PCR тестове. Изложенията ще се разположат на 16 хиляди кв.м. площ, а 
онлайн регистрацията гарантира безплатен достъп до тях. 
 
√ За 17-и път: Конкурс предизвиква и популяризира иновативни български компании 
Подробности за конкурса дава Фани Колева 
17-ото издание на Националния конкурс “Иновативно предприятие на годината” вече е в ход. В инициативата могат да се 
включат активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация през последните три години. 
Кандидатстването онлайн е отворено до 10 октомври 2021 г., неделя, 23:45 часа на онлайн платформата innovation.bg. 
Отворени са 8 категории - пазарно лидерство, социална и зелена иновация, дигитална трансформация, иновативно 
новостартирало предприятие, иновационен мениджмънт, качество на живот и др. 
„Целта е да се популяризират успешни иновативни решения на български фирми, те да се подпомогнат с намирането на 
търговски и бизнес партньори, както и клиенти“, обясни пред Радио София Фани Колева, експерт към Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“. 
Тя обясни, че сред претендентите за награди са фирми от все по-различни области, все повече сектори иновират, IT 
решенията се с все по-широко приложение. 
С един формуляр може да се кандидатства с повече от една иновация от дадена компания, уточни Колева. 
Конкурсът е признат от Европейската комисия за най-добра национална практика за популяризиране на иновативното 
развитие. Провежда се традиционно под егидата на Президента на България. Радио София за поредна година е медиен 
партньор на инициативата. 
Организатори са Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг и Еnterprise Europe Network – 
България,  с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на 
Европейската комисия и на София Тех Парк. 
Чуйте разговора на Лили Големинова с Фани Колева. 
 
√ Скокът в цените на газа е безпрецедентен и много доставчици може да фалират 
Енергийните министри от ЕС на среща в Словения заради цените на газа и тока в Общността, които са се увеличили 
с близо 250% от януари 
Скокът в цените на природния газ е безпрецедентен и много доставчици може да фалират, предупреди директорът на 
британския енергиен регулатор Офджем (Ofgem) Джонатан Брайърли , цитиран от Ройтерс. 
Според Брайърли досега не е наблюдавано толкова рязко увеличение и то вероятно ще е трайно. 
Енергийните министри от ЕС се събраха в Словения, за да обсъдят повишените цени на газа и тока в Общността, които са 
се увеличи с близо 250% от януари насам. 
Според литовския министър на енергетиката Дайниус Крейвюс срещата се провежда в критичен момент: 
"Необходими са международни усилия, за да защитим гражданите си от енергийна бедност, но в същото време да 
постигнем целите си за намаляване на вредните емисии." 
Някои страни - като Италия и Гърция, вече обсъждат мерки, сред които субсидии и таван на цените, за да намалят 
ценовия шок за своите граждани. 
 
√ САЩ обещават евтин газ на Европа, ако други играчи манипулират цената  
Трябва да сме готови да се противопоставим на "играчите", които манипулират цените на природния газ в Европа. 
Предупреждението дойде от министъра на енергетиката на Съединените щати Дженифър Гренхолм. 
При посещение във Варшава Гренхолм увери, че Вашингтон ще следи внимателно кой трупа или кой не произвежда 
адекватни количества газ, и ще помогне на европейските си съюзници да получат достатъчно от синьото гориво за 
зимата на поносими цени. 
Изявлението на американския министър дойде след като повече от 40 депутати от Европейския парламент обвиниха 
"Газпром" за тройното поскъпване на газа от началото на годината. Според тях руската компания намалява транзита през 
Украйна, за да принуди властите в Германия да дадат по-скоро разрешение за експлоатация на завършения наскоро 
газопровод "Северен поток 2". От "Газпром" отхвърлиха тези твърдения. 
Поскъпването на природния газ в ЕС е тема на започналата в Словения среща на министрите на енергетиката от ЕС. 
Еврокомисарят по енерегтиката Кадри Симсън заяви, че Брюксел следи отблизо ситуацията и подчерта нуждата от 
инвестиции във възобновяема енергия, за да намали Европа зависимостта си от изкопаемите горива. 
Австрийският енергиен министър Леонор Гевеслер посочи като причина за проблема силната зависимост на общността 
от руския газ. 
Според литовския министър Дайниус Крейвюс моментът е критичен, тъй като от началото на годината синьото гориво е 
поскъпнало с 250 процента: 
„Необходими са международни усилия, за да защитим гражданите си от енергийна бедност, но в същото време да 
постигнем целите си за намаляване на вредните емисии“. 
У нас природният газ поскъпва с близо 20,5 процента през този месец, а от октомври Булгаргаз иска увеличение от още 
близо 16 на сто. 

https://innovation.bg/
https://bnr.bg/post/101529898/konkurs-za-17-i-pat-tarsi-i-popularizira-inovativni-balgarski-kompanii
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„Поскъпването на природния газ, в съчетание с електроенергийното торнадо, ще удари много лошо икономиката“, заяви 
председателят на федерацията на индустриалните консуматори Константин Стаменов. 
Затова и бизнесът поиска от правителството краткосрочна мярка за енергийно подпомагане през зимните месеци заради 
драстичното поскъпване на тока. 
 
√ Среща Байдън - Макрон през октомври 
Макрон разпореди френският посланик да се върне във Вашингтон 
Президентът на САЩ Джо Байдън и френският му колега ще се срещнат през октомври, за да изгладят дипломатическата 
криза, която възникна след отказаната австралийска сделка за френски подводници в полза на САЩ. 
Посланикът на Франция в САЩ се завръща на мисията си следващата седмица, това стана известно след телефонния 
разговор на държавните глави на двете страни, Джо Байдън и Еманюел Макрон. В общо съобщение те признават, че при 
открит диалог между съюзници е щяла да бъде избегната настоящата обтегната дипломатическа ситуация. Двамата ще 
се срещнат в Европа в края на октомври, за да обсъдят условия, които да гарантират взаимното им доверие и мерки за 
постигане на общите им цели.  
Преди разговора, искан от президента Байдън, от Елисейския дворец заявиха, че Франция очаква обяснения за 
обстоятелствата, при които Австралия без официално предупреждение е отменила сделката за френски подводници, за 
да се обвърже със САЩ в рамките на Пакта за сигурност - решение, което Франция прие като предателство. Декларацията 
не споменава самата отменена сделка, за която Франция подсказа, че ще очаква солидна финансова, но 
и дипломатическа компенсация. 
Посланикът на Франция бе отзован преди седмица заради скандала, при който Съединените щати изместиха Франция 
като доставчик на подводници за австралийската флота. Преди пет години Париж и Камбера договориха доставка на 
френски подводници за австралийската флота на стойност 31 млрд. евро. Преди седмица обаче австрийският премиер 
Скот Морисън внезапно заяви, че е сключил сделка със САЩ и Великобритания за ядрени подводници и че френските 
доставки вече са излишни. В отговор Макрон отзова посланиците си от Канбера и от Вашингтон. Байдън, от своя страна, 
поиска телефонен разговор с френския си колега, за да изглади противоречията. 
 
√ Германия номинира Гебрейесус за нов мандат начело на СЗО  
Германия номинира Тедрос Аденом Гебрейесус за нов мандат начело на Световната здравна организация. Самият той 
все още не е потвърдил, че ще се кандидатира, но редица дипломатически източници твърдят, че ще го направи.   
Номинацията от страна на Германия е изненадваща, защото по традиция кандидатурите се предлагат от родните 
държави. В случая обаче Етиопия оттегли подкрепата си за 56-годишния бивш здравен министър, заради конфликта в 
родния му регион Тигрей, който той многократно осъди от високата трибуна на поста си. 
Тедрос се радва на относителна популярност начело на усилията на световната организация да координира глобалната 
борба с коронавируса. Засега етиопецът изглежда  единственият кандидат, тъй като срокът за номинации изтича утре, но 
дори в последния момент да се издигнат други кандидатури, очакванията са той да спечели. Страните-членки на СЗО ще 
изберат новия директор чрез тайно гласуване през май догодина. 
 
√ Стотици хиляди потребители на газ и ток във Великобритания ще трябва да преминат към нови доставчици  
Британският енергиен регулатор Ofgem обяви, че стотици хиляди потребители на газ и ток ще трябва да бъдат 
прехвърлени към нови доставчици на фона на очакванията, че още фирми ще фалират. 
Ръководителят на Ofgem Джонатан Бреърли заяви в британския парламент, че бързият ръст на цените на горивата е 
„нещо невиждано преди“ и все повече компании са застрашени. Той каза това само часове преди да фалира компанията 
Green Energy, която обслужва 250 000 потребители и има 185 души персонал. Бреърли обаче допълни, че Ofgem 
разполага с планове за справяне с кризата, ако се задълбочи.  
Голямото покачване на цените на едро за природен газ са убийствени за енергийните доставчици, които не могат да 
покрият загубите, като повишат цените на дребно за клиентите си, защото има наложен таван от правителството за 
максимална цена.  
Много по-малки компании вече фалираха, което засегна повече от 1 милион потребители.  
В момента, ако енергийна фирма фалира, нейните клиенти автоматично се прехвърлят към нов доставчик, за да не се 
прекъсва снабдяването с газ и електричество.  
Всичко това е уредено от Ofgem, но проблемът е, че тарифите на новата компания могат да са по-високи от тези на 
предишната и да се окаже непосилно за клиентите да си плащат новите сметки, въпреки че има таван за цените.  
Междувременно министърът на бизнеса, енергетиката и индустирялната стратегия Куази Куартенг потвърди, че 
максималната цена за потребителите няма да бъде променена и че защитата на потребителите си остават приоритет 
номер едно на правителството. 
 
√ Рекорден ръст на британските инфлационни очаквания през септември  
Очакванията на британската общественост за инфлацията през следващата година се повишиха рекордно този месец, 
повишавайки риска Английската централна банка (АЦБ) да изпрати скоро съобщение за затягане на паричната и лихвена 
политика. 
Месечното проучване на Citi/YouGov за инфлационните очаквания показа, че публичните инфлационни очаквания в 
Обединеното кралство за следващите 12 месеца скочиха през септември до 4,1% от 3,1% през август - най-рязко месечно 
увеличение от началото на това проучването преди повече от 15 години, съобщава Ройтерс. 
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Очакванията за по-дългосрочна инфлация за следващите 5 до 10 години пък се повишиха до 3,8% през септември от 3,5% 
през август. 
"Днешните данни, особено тези за дългосрочните очаквания, показват, че нарастващите рискове за инфлационните 
очаквания могат да се ускорят във възходяща посока. Рязкото увеличение рискува отговор от страна на Комитета по 
парична политика на АЦБ тази седмица", посочиха от Citi/YouGov. 
Комитетът по парична политика на АЦБ ще заседава този четвъртък. Проучването на Citi контрастира с много по-малкото 
увеличение на инфлационните очаквания в допитване през август, което АЦБ публикува миналата седмица. 
Финансовите пазари очакват АЦБ да започне да повишава британските лихвени проценти в началото на следващата 
година, вероятно още през февруари, въпреки че повечето икономисти смятат, че това ще се случи едва в края на 2022 
година. 
Английската централна банка разглежда внимателно инфлационните очаквания за признаци, че обществеността очаква 
инфлация над средното ниво в средносрочен план, което може да доведе до по-голям натиск за повишаване на 
заплатите и да накара бизнеса да повиши цените в очакване на по-високи разходи. 
Инфлационните очаквания са склонни да нарастват заради краткосрочните покачвания на текущия темп на инфлация. 
Миналия месец инфлацията на потребителските цени във Великобритания скочи до 3,2% от 2,0% през юли, а през 
последните дни енергийните компании предупредиха за голямо увеличение на сметките за електричество и отопление. 
Проучването Citi/YouGov се основава на анкета от 2 005 пълнолетни британци и беше проведено на 20 и 21 септември. 
 
√ Борис Джонсън не очаква бърза сделка за свободна търговия със САЩ  
Британският премиер Борис Джонсън ще се срещне с американския президент Джо Байдън в Белия дом. Джонсън 
призна, че не очаква бързо сключване на двустранна сделка за свободна търговия. 
Борис Джонсън пристигна в понеделник в Америка за срещата на Общото събрание на ООН, но използва възможността и 
за среща с Джо Байдън. 
Преди срещата Джонсън заяви, че ясно разбира, че споразумението за свободна търговия между двете страни в момента 
не е приоритет на Байдън. Постигането на такова споразумение бе шумно разгласено още по време на кампанията за 
Брекзит, а след това и при идването на власт на Джонсън през 2019 година, когато президент на Съединените щати бе 
Доналд Тръмп. 
След идването на власт на Байдън обаче сделката мина на заден план още повече, че по принцип във Великобритания 
има загриженост за занижаване на стандартите, като се имат предвид така наречените „хлорирани пилета“, 
„натъпканото с хормони говеждо месо“ и защитата на британското национално здравеопазване. 
Джонсън и Байдън ще обсъдят събитията в Афганистан и начините за предотвратяване на хуманитарна криза в страна 
след изтеглянето на западните съюзници. 
Друг деликатен въпрос за обсъждане е Северна Ирландия в условията след Брекзит. Положително развитие в 
двустранните отношения от последните часове е решението на Вашингтон да позволи на напълно ваксинираните 
британци да пътуват до Съединените щати. 
 
БНТ 
 
√ Радев на годишната сесия на ООН: Глобалните предизвикателства изискват общи действия  
Франция официално опроверга информация на британския вестник "Телеграф", че е готова да отстъпи на Европейския 
съюз мястото си като постоянен член в Съвета за сигурност на ООН, ако Брюксел подкрепи плановете на Париж за 
европейска армия. 
Новината идва на фона на годишната сесия на Общото събрание на Световната организация в Ню 
Йорк."Безпрецедентните глобални предизвикателства изискват общи действия на международната общност", посочи в 
изказването си българският президент Румен Радев. 
Неотложни задачи пред ООН са справянето с коронавируса, възстановяването на световната икономика, борбата с 
климатичните промени, противодействието срещу тероризма и трансграничната престъпност, повишената 
киберсигурност, допълни Румен Радев. 
Той подчерта нуждата от гарантиране на веригите за доставки, опазването на критичната инфраструктура и енергийните 
мрежи и готовността за справяне с пандемии и природни бедствия. Румен Радев открои зачитането на човешките права 
като съществен фактор за постигане на устойчивост на сигурността, просперитета и мира, а реформирането на ООН - като 
ключов инструмент за справяне с глобалните предизвикателства. 
"Подкрепяме всеобхватната реформа във всички сфери на дейност на организацията. България приветства доклада 
на генералния секретар "Нашият общ дневен ред" . Особено похвално за нас е, че той е ориентиран към бъдещето, с 
ясен фокус върху младежта, защото решенията, вземани днес, ще предопределят живота на идните поколения. 
България е силно ангажирана с финансовите си задължения към ООН", заяви президентът Румен Радев. 
Съединените щати ще дарят допълнително 500 милиона ваксини срещу COVID-19 на други страни. Президентът Байдън 
днес е домакин на виртуална среща на върха за борбата с патогена. С новия ангажимент приносът на Вашингтон за 
имунизация на останалия свят възлиза на един милиард дози. 
Пред Общото събрание представителите на Филипините и Индонезия критикуваха плановете на богатите държави за 
бустерни инжекции на фона на огромен брой неваксинирани в развиващите се страни. Китай обеща до края на годината 
да осигури два милиарда дози за останалия свят. 
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В речта си пред ООН президентът Си Дзинпин обяви, че Китай престава да строи електроцентрали на въглища в чужбина, 
като част от глобалните усилия срещу климатичните промени. Китайският лидер посочи, че демокрацията не е специално 
право, запазено за отделна страна, а право на народите във всички страни. 
"Последните събития на международната сцена отново показаха, че външната военна намеса и така наречената 
демократична трансформация носят само вреда. Трябва да насърчаваме мира, развитието, равенството, 
справедливостта, демокрацията и свободата като общи ценности за човечеството", допълни президентът на 
Китай Си Дзинпин. 
Пред Общото събрание на ООН новият ирански президент изрази готовност за подновяване в близко бъдеще на 
шестстранните преговори по ядрената програма на Техеран, прекъснати от юни. Крайната им цел обаче трябва да е 
отмяна на всички санкции, посочи Ебрахим Раиси. 
 
√ Радев: Реални резултати в диалога с България ще ускорят процеса на европейска интеграция за Република Северна 
Македония  
Държавният глава се срещна с европейския комисар за съседство и разширяване Оливер Вархеи. 
България очаква ефективни действия от институциите на Европейския съюз за утвърждаване на ценностите на 
демокрацията и зачитането на правата на човека в Република Северна Македония. Това заяви държавният глава Румен 
Радев по време на среща на „Дондуков“ 2 с европейския комисар по съседство и разширяване Оливер Вархеи. В срещата 
участва и министърът на външните работи Светлан Стоев. Румен Радев подчерта, че 120 000 български граждани в 
Република Северна Македония са и граждани на Европейския съюз и страната ни разчита на подкрепата на европейските 
институции за ефективното зачитане на техните права. 
Постигането на напредък в процеса на европейска интеграция на страните от Западните Балкани бе във фокуса на 
разговора на Румен Радев и Оливер Вархеи. България е най-заинтересована от това да види своите съседи в Европейския 
съюз, но това изисква пълното изпълнение на Копенхагенските критерии за членство от страна на Република Северна 
Македония, особено спазването на човешките права и принципите на добросъседство, които са в сърцевината на 
европейското сътрудничество, подчерта българският президент. 
Държавният глава посочи също така, че декларациите и обещанията в диалога с Република Северна Македония вече не 
работят и България очаква ясни правнообвързващи решения, които да доведат до устойчиви и необратими резултати. 
Това ще ускори и процеса на европейска интеграция за Република Северна Македония. Румен Радев припомни, че 
подписаният през 2017 година Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Северна 
Македония не се изпълнява и югозападната ни съседка все още не е решила проблемите с езика на омразата и 
насаждането на превратна представа за България в учебници, музеи и паметници, както и по отношение на правата на 
гражданите на страната, които открито изявяват българското си самосъзнание. 
Обща бе позицията, че в процеса на европейска интеграция на страните от Западните Балкани и решаване на спорните 
въпроси най-важен е прекият и открит диалог. Предстои Оливер Вархеи да посети и Република Северна Македония, 
където ще проведе срещи с държавното ръководство на страната. 
 
√ Стефан Янев: Българската икономика се възстановява  
Премиерът Стефан Янев обеща, че правителството ще работи в диалог с общините и скоро ще има работна среща 
с тях. 
Той заяви това по време на честванията за Независимостта на страната във Велико Търново. 
По повод растящите цени на електроенергията, той коментира, че високите цени на тока в момента са сериозен проблем 
за цяла Европа, но България е длъжна да има решение в най-скоро време. 
"Това е проблем, който е в цяла Европа, критиката на европейската политика по отношение на Зелената сделка, в 
един момент всички европейски политици са притеснени от високите цени на тока и си търсят нестандартни 
решения. Повишението засяга най-много хората от малките и средни предприятия. Забелязваме, че през 
последните няколко месеца българската икономика се възстановява, нещата вървят в положителен тренд", каза 
Стефан Янев. 
 
√ Туристическият бранш ще се срещне с премиера Янев  
Премиерът Стефан Янев ще се срещне с представители на туристическия бранш в Министерския съвет. 
На срещата ще участват и 4 министри - на финансите, на туризма, на здравеопазването и на икономиката. Целта е да се 
обсъдят проблемите на сектора и работата им по време на пандемията, както и обезщетенията за бизнеса от страна на 
държавата. 
Според предварителната информация ще се разгледа и разпределението на парите от бюджета, които са предвидени за 
сектора. С актуализацията на бюджета за туристическия бизнес бяха отпуснати 70 млн. лв. 
 
√ Алкохолът и тютюневите изделия с нов бандерол от 1 януари  
Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бандерол от 1 януари 2022 
година, съобщиха от Министерството на финансите. 
В съответствие с чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове, новите образци са утвърдени от министъра на 
финансите три месеца преди влизането им в сила, като заповедите за утвърждаване са публикувани в "Държавен 
вестник", бр. 79/21.09.2021 година. 
Единичните цени на бандеролите се запазват, като за тютюневи изделия е 0,014 лв., а за алкохолни напитки – 0,032 лв. 

https://www.minfin.bg/bg/news/11499
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Акцизните стоки, облепени с действащите към момента бандероли, могат да се реализират в търговската мрежа до 
изчерпването им, но не по-късно от 31 декември 2022 година. 
Бандеролът е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление 
акцизни стоки. Издава се от Министерството на финансите по утвърден проект и включва комбинация от защитни 
елементи в графичния дизайн, хартията, мастилата, холограмната лента, както и различни техники на печат. 
Бандеролите, които са предназначени за поставяне върху потребителската опаковка на тютюневите изделия, се 
използват като защитен елемент съгласно чл. 35у, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. 
 
√ ГДБОП задържа данъчен служител заради поискан подкуп 
Данъчен служител е задържан от ГДБОП в София заради поискан подкуп, научи "По света и у нас" от свои източници. 
По неофициална информация данъчният служител е влязъл в търговски обект в София и е пазарувал. Не му е била 
издадена касова бележка. 
По неофициална информация той е заявил на търговеца, че е данъчен и че ако не му бъде платена сумата от 600 лв., ще 
състави акт. Няколко дни данъчният е водил преговори с търговеца и го е викнал да плати сумата. 
Търговецът обаче е подал сигнал в полицията, след което данъчният служител е бил задържан. 
Според източници на БНТ акцията е била съвместна с НАП и шефът на приходната агенция е бил в течение с нея. 
 
√ Повдигнаха обвинение за подкуп на задържания в София данъчен служител  
Софийска градска прокуратура повдигна обвинение за извършено престъпление на Я.Я. - длъжностно лице - инспектор 
по приходите в Централно управление на Национална агенция за приходите. 
Той е привлечен като обвиняем за това, че на 16.09.2021 г. в гр. София, на пазар „Младост 1“, е поискал дар от А. Р. в 
качеството му на земеделски производител - сумата в размер на 600 лева, която не му се следва, и на 21.09.2021 г. в гр. 
София, в служебно помещение - коридор на Централно управление на Национална агенция за приходите е приел дар - 
сумата в размер на 600 лева, която не му се следва чрез изнудване. 
Обвиняемият Я. Я. е обещал на А. Р. , че няма да затвори сергията му на пазара и няма да приложи принудителна 
административна мярка „запечатване на обект“ за срок до 30 дни, за констатирано от него нарушение на Закона за данък 
добавена стойност - неиздаване на касова бележка за осъществена продажба. 
Разследването по случая е започнато по повод получен сигнал от А. Р. за поискан подкуп. След проведени мероприятия 
по случая Я. Я. е задържан на 21.09.2021 г. в Централно управление на Национална агенция за приходите с поискания 
подкуп. 
При извършения обиск в обвиняемия са намерени и иззети банкнотите, предварително белязани и описани, в размер на 
шестстотин лева. Същите са приобщени като веществено доказателство по делото. 
Извършено е освидетелстване на Я.Я., като при осветяване с ултравиолетова лампа е констатирана флоурeсценция със 
светлозелен цвят в областта на дланите. Извършени са били, в условията на неотложност, претърсване в служебния 
кабинет на обвиняемия и в обитавания от него недвижим имот, като са били намерени и иззети преносим компютър и 
документи, относими към случая. 
С постановление на СГП е постановено задържане под стража за 72 часа, предстои внасяне на искане за налагане на най-
тежката мярка за неотклонение по отношение на Я.Я. – „задържане под стража“. 
Обвиняемият Я. Я. е 36-годишен, неосъждан. 
 
√ Румен Спецов: Няма да търпим корупция в НАП  
"Случаят със задържания при съвместна операция на ГДБОП, МВР и НАП служител на „Фискален контрол“ е тежък 
удар върху авторитета на НАП, който градим със съвместните усилия на близо осем хиляди добросъвестни 
професионалисти. Ще окажем пълно съдействие на правоохранителните органи за изясняване на случая и 
справедливо наказание на виновните". 
Това каза в обръщение към всички служители на НАП изпълнителният директор на приходната агенция Румен Спецов и 
заяви категорично, че той и ръководният екип ще са безкомпромисни спрямо всеки случай на корупция и опит да се 
руши общественото доверие в Агенцията. 
„Недопустимо е служители на Агенцията да петнят труда на всички нас, които всеки ден доказваме лоялността и 
ангажираността си към организацията. Очаквам от всеки ръководител в агенцията да организира незабавно лична 
среща с екипа си, на която да бъдат обсъдени корупционните рискове и етичните стандарти, които очаквам 
занапред да се спазват безкомпромисно“, каза още Спецов пред служителите на НАП. 
 
√ В "Референдум": Мнозинството от хората очакват допълнително поскъпване на живота  
Хората очакват ново поскъпване на цените, показва представителното проучване на "Алфа Рисърч" за предаването 
"Референдум" - 71.4% отговарят, че очакват тепърва по-сериозен ръст. 
Темата беше коментирана в студиото от Илия Лингорски, главен икономист на ББР, Васил Караиванов, председател на 
Българска макроикономическа асоциация, Константин Проданов, финансов анализатор и доц. д-р Виктор Йоцов, 
Институт за икономически изследвания към БАН. 
Гледайте предаването "Референдум" ТУК. 
 
 
 

https://bnt.bg/news/ekspertna-diskusiya-za-nivata-na-inflaciyata-i-sastoyanieto-na-ikonomikata-ni-298503news.html
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√ "Еразъм+" с ново мобилно приложение  
Ново мобилно приложение има вече популярната програма на Европейската комисия „Еразъм+". То е достъпно на 
всички езици в ЕС, като предоставя на всеки студент и цифрова студентска карта, валидна в целия ЕС. 
Новото приложение на програмата "Еразъм+" цели да улесни живота на всички участници в нея. На едно място са 
събрани полезна информация, по-малко администрация и повече гъвкавост. 
Мобилното приложение е интерфейсът между студентите, които имат опит по "Еразъм+" и които ще започнат да трупат 
такъв опит за висшите учебни заведения. Това приложение ще им дава достъп до информация не само какво се случва 
по време на тяхното пътуване, но и да се организират по-добре преди и след това. 
В приложението студентите ще могат да си търсят университети, да подписват своето онлайн споразумение за обучение, 
да откриват полезни съвети и да получат своята европейска студентска карта, която ще им дават достъп до музеи и 
културни прояви в страните, в които отиват. 
600 000 европейци са подали заявка да се включат в "Еразъм+" за учебната 2021-22. От тази година програмата обхваща 
и средното образование, както и професионалното обучение. Бюджетът ѝ е 28 милиарда евро. 
"Другата голяма новост е - знаем, че младите хора искрено се вълнуват от темата борба с климатичните промени, затова 
имаме Зелен Еразъм - програма, която позволява на младите не само да споделят своите идеи, но и да участват в 
проекти, които дори и на местно, регионално ниво им позволяват да сбъдват своите идеи за борба с климатичните 
промени", заяви Мария Габриел. 
11,5 милиона души са участвали в "Еразъм" в 30-годишното съществуване на програмата. 
 
√ След разговор Макрон-Байдън: Париж ще върне посланика си в САЩ  
Президентите на Франция и Съединените щати са провели 30-минутен разговор. 
По думите на говорителката на Белия дом Джен Псаки телефонният разговор между Еманюел Макрон и Джо Байдън е 
бил приятелски. След него е станало ясно, че Париж ще върне френския посланик в Съединените щати и че в края на 
октомври двамата президенти ще се срещнат. 
Макрон и Байдън ще се опитат да изгладят противоречията. 
Дипломатическата криза възникна след отказаната австралийска сделка за френски подводници в полза на Съединените 
щати. 
 
√ САЩ и Великобритания вероятно няма да имат споразумение за свободна търговия  
Няма изгледи САЩ и Великобритания да постигнат скоро споразумение за свободна търговия, каквито бяха плановете на 
Лондон след Брекзит. 
Това стана ясно по време на визита на британския премиер Борис Джонсън в Белия дом, където разговаря с Джо Байдън. 
Пред журналисти, американският президент подчерта, че Вашингтон е против промяна в договореностите за Северна 
Ирландия, както и твърда граница с Република Ирландия. 
По-вероятно е Великобритания да се присъедини към вече съществуващото търговско споразумение между САЩ, 
Мексико и Канада. 
 
3e-news.net 
 
√ Разходите за заплати са нараснали най-много за държавното управление през второто тримесечие 
Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица са увеличени с 6.7% спрямо 
второто тримесечие на 2020 година, сочат предварителните данни на НСИ 
Още един от разходите, които помпат инфлацията, са се ускорили през второто тримесечие на настоящата година, като 
най-много се нараснали разходите за работни заплати за държавните служители (сектор „Държавно управление“). По 
предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през април-юни на 2021 г. общите разходи на 
работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.7% спрямо второто тримесечие на 2020 
година. В индустрията увеличението е с 1.7%, в услугите - с 4.7%, и в строителството - с 13.4%. 
Нарастването през второто тримесечие е с близо 2 процента повече от първото тримесечие, когато статистиката отчете, 
че общите разходи на работодателите за един отработен час са се увеличили с 4.9% спрямо първото тримесечие на 2020 
година. В индустрията е регистрирано намаление с 0.4%, докато в услугите и в строителството увеличението е съответно с 
3.5 и 9.4%. 
По икономически дейности през второто тримесечие на 2021 г. най-висок ръст на общите разходи за труд (респективно 
за увеличение или намаление на работната заплата) спрямо същия период на предходната година е регистриран в 
икономическите сектори „Държавно управление“ - с 23.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 21.3%, и 
„Строителство“ - с 13.4%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Операции с недвижими 
имоти“ - с 4.9%, „Транспорт, складиране и пощи“ - с 2.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 1.2%. 
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Като се има предвид, че общите разходи за труд представлява сумата от начислените средства за работна заплата, за 
социални и здравни осигуровки, обезщетенията по Кодекса на труда (КТ), Закона за държавния служител (ЗДС) и Кодекса 
за социално осигуряване (КСО), както и данъка върху социалните разходи, една значителна част е отишла за увеличаване 
на работната заплата. Според данните на НСИ, през второто тримесечие на 2021 г. спрямо второто тримесечие на 2020 г. 
разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават общо със 7.2%, а другите разходи (извън тези за 
възнаграждения) - с 4.3%. През първото тримесечие този показател е бил по-нисък: 
възнаграждение  за  един  отработен  час  се  увеличават  с  5.4%, а другите разходи  - с 2.1%. 
По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения през април-юни спрямо същия период на 
предходната година варира от 23.4% за „Държавно управление“ до -5.6% за „Операции с недвижими имоти“. От тези 
данни става ясно, че в процентно отношение на много нараснали заплатите на държавните служители. Година по-рано 
най-много са били разходите за възнаграждения за „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (+26.1%), а най-много 
са намалели за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-9.2%). 
 
√ Участието на базовите централи от началото на годината към 19 септември нараства с 9.31 процента 
За аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа намалява с 6.45 на сто, а в 
разпределителната - с 2.02 процента  
Производството на електроенергия в страната ни продължава да расте. Потреблението на електроенергия, 
въпреки наблюдаваната слаба промяна на тенденцията остава положително. Запазват се положителните показатели по 
отношение на салдото (износ-внос). По-добри са и данните за дела на базовите централи. Участието на възобновяемите 
енергийни източници (ВЕИ) не може да преодолее негативната тенденция остава на минус за пореден отчетен период. 
Спад се наблюдава и при водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първи януари до 
деветнадесети септември (01.01.2021 г. – 19.09.2021 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2020 година. 
Производството на електроенергия от първия ден на януари до деветнадесетия ден на месец септември тази година 
нараства с 12.52 % и достига до обем от 32 842 602 MWh (отчетени плюс  12.07 % за периода от 1 януари до 12 
септември). За сравнение, през същия период на 2020 година производството на електроенергия е възлизало но 29 187 
544 MWh.  
Потреблението на електроенергия остава положително и за сравнявания период от началото на годината до 19 
септември нараства (плюс) с 4.50 % или до обем от порядъка на 27 497 574 MWh (плюс 4.55 % отчетени седмица по-рано 
). Година по-рано, за същия период потреблението на електроенергия е било 26 313 325 MWh. 
Положителната тенденция продължава да е водеща по отношение на салдото (износ-внос), което нараства (плюс) с 85.96 
% до обем от 5 345 028 MWh за времето от първия ден на януари до деветнадесетия ден на месец септември тази година 
(плюс 81.85 % отчетени за предходния отчетен период). През аналогичните дни на предходната 2020 година 
салдото  (износ-внос) е било от порядъка на 2 874 219 MWh. 
Участието на базовите централи продължава да расте. Така за времето от първи януари до деветнадесети септември тази 
година то се повишава (плюс) с 9.31 %  и е в обем от 26 373 383 MWh (плюс  8.57 %  седмица по-рано). За посоченото 
време на миналата година базовите централи са участвали с 24 127 877 MWh.  
Дела на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа продължава да е на минус и дори се наблюдава леко влошаване 
на тенденцията. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на годината до деветнадесетия ден на деветия месец намалява 
(минус) с 6.45 % до обем от порядъка на 929 877 MWh (минус  5.75 % седмица по-рано).  За същото време на миналата 
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2020 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 994 011 MWh. По-слабите данни се дължат на влошаването на 
вятърните (минус 11.32 %) и фотоволтаични (минус 2.06 %) мощности и въпреки по-добрите данни за биомасата (плюс 
4.61%). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа се понижава до обем от 1 462 254 MWh, или с (минус) 2.02 % за времето от 1 
януари до 19 септември тази година ( спад с 1.80 % отчетени преди седмица). За сравнение, през аналогичния период на 
предишната 2020 г. дела на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 1 492 351MWh. В частност това се дължи на 
доста по-слабото участие на вятърните (минус 10.39 %) мощности и биомасата (минус 4.66 %) и въпреки положителните 
данни за фотоволтаичните мощности (плюс 3.35 %).  
Водоноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват висок положителен дял, но участието им търпи промяна. Таза за периода 
от началото на настоящата 2021 г. до 19 септември участието им расте (плюс) с 58.44 % до обем от 4 077 088 MWh 
(плюс  59.39 % преди седмица). За сравнение, според данните на ЕСО, през аналогичния период на 2020 г. ВЕЦ са 
участвали с обем от 2 573 305 MWh.  
 
√ ЕС работи по подпомагане на страните заради рекордните цени на електроенергията 
Еврокомисарят по енергетика призова за приключване на зависимостта от доставките на горива  
Европейският съюз на фона на кока на ръста на цените на газа и електроенергията трябва колкото се може по-скоро да 
престане да зависи от вносните изкопаеми видове горива. Това коментира комисаря по енергетика Кадри Симсон.  
„Днешната ситуация показва, че трябва да приключим със зависимостта си от чуждестранното волативно изкопаемо 
гориво колкото се може по-скоро“, каза тя в сряда на пресконференция след съвета на министрите на енергетиката в ЕС, 
цитирана от международните агенции. 
Европейският съюз разработва възможности за подпомагане на страните членки на общността във връзка с рекордно 
високите цени на електроенергията. Това съобщи от своя страна министърът на енергетиката и околната среда на 
Испания Тереза Рибера. 
"Комисарят завърши дискусията, като заяви, че работи по подготовката на предложения за гъвкави решения за 
разрешаване на тази ситуация на европейско ниво. През следващите седмици те (членове на изпълнителния орган) ще 
представят своите предложения пред всички", цитира Ройтерс думите й 
Според Рибера, енергийните министри на ЕС са изразили загриженост от повишаването на цените на енергията по време 
на срещата. 
 
√ Валутните пазари са без ясно изразена посока в сряда, но печалбите на долара преобладават 
Индексът ICE Dollar, който измерва съотношението на зелените пари спрямо шестте основни валути (евро, 
швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се е повишил с 0.05% 
Валутните пазари са без ясно изразена посока в сряда. По време на днешната търговия щатският долар леко расте 
спрямо еврото и британския паунд, а йената се обезценява след обявяването на резултатите от двудневното заседание 
на Банката на Япония (ЯЦБ). На печалба спрямо американския долар са трите съименника – австралийския, 
новозеландския и канадския долари, и норвежката крона. 
Японската централна банка запази ключовите параметри на паричната си политика непроменени. Краткосрочният 
лихвен процент по депозитите на търговските банки в Централната банка беше оставен на минус 0.1% годишно, като 
целевата доходност по десетгодишните държавни облигации е около нулата, се казва в изявление на банката след 
заседанието в сряда. 
Банката на Япония също така потвърди тавана на програмата за обратно изкупуване от борсово търгувани фондове (ETF) 
на 12 трилиона йени (109 милиарда долара), на търговските книжа и корпоративните облигации на 20 трилиона йени 
(183 милиарда долара). Програмата за погасяване на държавни облигации остава неограничена, обобщава ЯЦБ. 
Търговците очакват и резултатите от септемврийската среща на ръководството на Федералния резерв на САЩ (Фед). 
Според прогнозите на анализатори и инвеститори, анкетирани от „Ройтерс“, се очаква централната банка да обяви 
началото на съкращаването на програмата за закупуване на активи, която сега възлиза на 120 милиарда долара на 
месец. И най-вероятно е това да стане от ноември. 
Индексът ICE Dollar, който измерва съотношението на зелените пари спрямо шестте основни световни валути (евро, 
швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се е повиши с 0.05%, а по-
широкият индикаторът WSJ Dollar, който проследява динамиката на долара спрямо 16 основни валути, се повиши с 
0.02%*. 
След като нарасна в азиатската търговия, еврото спадна с 0.03% до 1.1719 щатски долара за едно евро в европейската 
търговия. В същото време единната европейска валута се повиши с 0.25% до 128.350 йени в сряда. 
Спрямо долара японската валута също е на загуба, като се понижи с 0.28% до 109.520 йени за един долар. 
И бртанският паунд е с понижение от 0.01% до 1.3657 длара, в сравнение с 1.3659 долара в предходния ден на търговия. 
Спрямо трите съименника – австрийския, новозеландския и канадския, щатският долар е в отстъпление, след като 
петролът продължи да поскъпва и в сряда. Австралиецът нарасна с 0.28% до 1.8831 канадски долара за един 
американски, „кивито“ се повиши с 0.16% до 1.9464 новозеландски долара за един американски и канадският долар 
нарасна с 0.17% до 1.7473 щатски долара. Най-силно влияещата се от котировките на петрола – норвежката крона се 
повиши с 0.21% до 11.8253 крони за един долар. 
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Мениджър 
 
√ Радев: От нас зависи да опазваме свободата и независимостта си  
„Вярата на българския народ да кове съдбата си със собствените си ръце е нужна и днес. Нека помним, че нашите предци 
избраха заедно съдбата си и бъдещето си на свободни и независими българи. От нашата единна воля и задружни усилия 
зависи да опазваме свободата и независимостта на родината, за да остане онази основа, от която да черпят вяра и сили 
идните поколения. Да живее свободна и независима България!". Това заяви президентът Румен Радев в тържественото 
си слово по повод Деня на независимостта 22 септември. Той поздрави българите за празника от Велико Търново. 
Старопрестолният град днес е център на тържествата за 113-годишнина от обявяването на независимостта на България. 
„Възраждането и триумфа на българската държавност са неделима част от паметта и духа на Велико Търново – нашата 
историческа и духовна столица. Неслучайно преди 113 години прокламацията за независимостта  се огласява именно от 
там. Става ясно, че българската държава заема своето достойно място на европейската и световна сцена, че възродена 
България няма да бъде подвластна вече на никого", допълни Радев. И напомни на всички българи, че трябва да се 
гордеем с предшествениците ни. 
„Този мащабен исторически акт не е плод на случайност. Независимостта на България е постигната с политическа 
далновидност и дипломатическа мъдрост, с търпение и разум. За българите обявяването на незасимостта е морална 
победа. Решителното скъсване със зависимостите от миналото утвърждава самочувствието и вярата на нашия народ в 
неговите собствени сили", каза още президентът. 
 
√ Държавата похарчила неефективно 83 млрд. лв. от 1998 г. насам  
Правителствата на България от 1998 г. насам са изхарчили близо 83 млрд. лв. неефективно, показва анализ на Института 
за пазарна икономика. Той се позовава на данни на извършени от Сметната палата одити за периода. 
Документът сочи, че от общо разгледани 1035 доклада на Сметната палата 438 показват случаи на „провал“ – тоест на 
неефективно харчене на държавни пари, 257 случая на „успех“ (на стойност 35 млрд. лв.) и  340 неквалифицирани случая 
(на стойност 38 млрд. лв). 
Най-много одити за неефективно харчене на държавни средства има за 2005 г. – тогава те са 104 на брой. В  последните 
години броят им се понижава, като за 2018 г. те са 15 (от общо 42 одита), за 2019 – 3 (от общо 15) и за 2020 г. – 1 (от общо 
2). Много от одитите за съответните близки години все още не са връчени. 
 

 
 
Най-много одитни доклади, които показват ефективно харчене на държавни пари имало през 2008 г. – 44. Сред добрите 
примери са управлението на публичните средства от страна на Националното бюро за правна помощ, Министерството на 
транспорта и Патентното ведомство. 
Примерите на лошо използване на държавния ресурс включват проект за Опазване и поддържане на обекти на 
архитектурното наследство в периода 2015-2018 г. и по Мерките за борба с бедността, управляван от Министерството на 
труда и Министерството на образованието за същия период. 
 
√ Атанас Пеканов: Не проявявам интерес за участие в проекта на Василев и Петков  
Не бих проявил интерес да участвам в проекта на Асен Василев и Кирил Петков. Това заяви пред Нова 
телевизия вицепремиерът Атанас Пеканов. 

https://ime.bg/var/images/Government_Failure_2021.pdf
https://ime.bg/var/images/Government_Failure_2021.pdf
https://nova.bg/news/view/2021/09/23/340581/%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
https://nova.bg/news/view/2021/09/23/340581/%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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„Считам, че най-важното нещо е програмата и политиките ни за хората. Визиите ни, според мен, не съвпадат навсякъде. 
Моето разбиране е, че в момента живеем във времена на доста сериозни интервенции в икономическия живот. Т.е. 
политиките на по-лекия икономически либерализъм на 90-те години, както и само антикорупционната реторика не са 
достатъчни, за да тръгне страната ни по нов икономически път. В този смисъл може би визиите ни съвпадат”, коментира 
Пеканов, като добави, че неговата визия съвпада по-скоро с тази на кандидата за канцлер на социалдемократите в 
Германия Олаф Шолц. 
„Аз съм за по-кейнсианска политика – безвъзмездна помощ за бизнеса, мерки за справяне с икономическите и 
социалните неравенства. Участвал съм в апел да се въведе необлагаем минимум в данъчната система. Говорим за 
преосмисляне на този фискален консерватизъм“, добави той. 
Той заяви, че след като престане да бъде служебен министър най-вероятно ще се завърне към академичния си живот. 
По думите му затягането на контролните механизми, за което говорят Петков и Василев, не е достатъчно само по себе си 
за подобряване на живота в България. 
„Мерките срещу корупцията са важни, трябва да правим много повече и в сферата на върховенството на закона, но това 
не е достатъчно, за да гарантираме, че няма да продължаваме да сме последни в Европа, да имаме ниски заплати и 
нисък стандарт на живот“, каза той. 
Пеканов заяви, че правителството работи по изготвяне на конкретни мерки, които да преборят инфлацията и драстичния 
скок в цените 
„Инфлацията е негативен фактор, но е нещо очаквано във времена на много силен икономически растеж и ниска 
безработица. Реално тя е страничният продукт от икономическото възстановяване. В този смисъл тя е очаквана. Големият 
фактор за нея е не само това възстановяване, но и за съжаление притеснителите тенденции на световните пазари на 
енергетика. Такова поскъпване на тока има не само в България, но и в цяла Европа“, коментира Пеканов. 
„Подкрепям да има помощи и компенсации за бизнеса. Опитваме се да намерим начин, по който да им помогнем“, 
добави той. 
По думите му именно тези мерки са пример за сериозните интервенции, които се правят в днешно време и които са 
икономическа политика в цяла Европа и САЩ. 
 
√ Вписването на сделките в имотния регистър вече става без забавяне  
Bписването на сделките в Имотния регистър вече става без забавяне, това рязко ще ограничи възможностите за имотни 
измами, обяви служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов при представянето на приоритетите на екипа на 
министерството.  
"Ускорено се преодолява изоставането в публикуването на финансовите отчети на търговските дружества за изминалите 
години и ритмично продължава работата по свързване на българския Търговски регистър с Европейската система. Работи 
се по изграждане и преминаване на Регистъра на основните залози към Търговския регистър като до края на годината 
трябва да са готови нормативните промени, устройствените правила и тарифата за осъществяване на тази дейност. 
Създаване на регистър по несъстоятелността, което съгласно графика трябва да бъде факт към края на януари 2022 г., 
като се обедини информацията, която сега се съдържа в Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията", 
заяви още министър Стоилов.  
По думите му, другото направление в този сектор е ускоряване на процедурата по придобиване на българско 
гражданство. "За около три месеца по време на служебното правителство са обслужени 7600 лица, които са получили 
своите удостовреения за придобито българско гражданство в сравнение с около 5 500 за цялата 2020 г. Това само по себе 
си е красноречиво за темповете на нарастване на извършваната дейност, съответно съкращаване на времето, за да могат 
лицата да осъществяват придобити права. Повишава се достоверността при установяване на български произход, 
премахнати са посредниците. Стремим се към подобряване на взаимодействието с Държавната агенция за българите в 
чужбина", каза още Янаки Стоилов.  
Правосъдният министър отбеляза, че друг важен въпрос е ритмичността на провеждането на изпити и конкурси за 
придобиване на юридическа правоспособност. "Проведохме един такъв изпит. Заради пандемията дълго време не беше 
организиран този изпит. Сега предстои и провеждането на втори такъв и в края на годината още един изпит", допълни 
той. 
И още, министерство на правосъдието ще подготви пормени в Наредбата за юридическото образование, тъй като в нея 
трябва да се решат няколко въпроса, измежду които да е ясен приемът на студенти в правните факултети. 
Той коментира организацията на дейността по ускорено прехвърляне на Бюрото за защита към Министерство на 
правосъдието. "За тази цел проведох среща както с главния прокурор, така и с ръководителя на Бюрото, за да бъдат 
уточнени действията. Предстои законът да бъде публикуван. Днес преподписах указа, който дойде, което означава, че 
законът ще влезе в сила следващата седмица. Надявам се във възможно най-кратко време да бъдат организирани 
всички дейности, така че без сътресение бюрото да продължи да изпълнява своите функции. Надявам се, че няма да 
бъдат създадени затруднения по прехвърляне на неговите активи към Министерството на правосъдието", посочи 
правосъдният министър. 
Янаки Стоилов обясни, че правосъдното министерство има макет на нормативна уредба във връзка с прилагането на 
Закона "Магнитски". "По този въпрос ще се работи и вероятно ще бъде прието постановление на Министерския съвет, 
което вече да създаде една солидна нормативна база, за да се преценява прилагането на такива мерки в бъдеще време", 
каза проф. Стоилов.  
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√ МОН обяви три приоритета за новия служебен мандат  
Приоритетите на МОН през следващите три месеца ще бъдат основно три. Това обяви на брифинг министърът на 
образованието проф. Николай Денков. 
Първият приоритет е продължаване на учебната година с максимално присъствено обучение и контрол на ситуацията от 
гледна точка на епидемичната обстановка с грижа за здравето на учениците и учителите. Той ще бъде основна 
отговорност на заместник-министър Мария Гайдарова, която остава на позицията си от предишните четири месеца. 
Вторият приоритет на министерството е подготовката на документите, свързани с кандидатстването по европейските 
проекти и програми. За него ще отговаря Ваня Стойнева - безспорен експерт по европейски фондове и програми с три 
мандата като служебен заместникминистър по тези въпроси зад гърба си. Третият приоритет е подготовката на бюджета 
за следващата година и на актуализираната три годишна бюджетна рамка. 
През изминалия период МОН изготви подробен анализ на ефекта от обучението от разстояние в електронна среда и 
подготви всичко необходимо, за да осигури максимално продължителни присъствени и безопасни за здравето занятия.  
Насоките за работа на образователната система в епидемична обстановка са ясно разписани и вече се спазват. 
"Интегрирането на информационните системи на МОН и Министерството на здравеопазването осигурява всекидневен 
достъп до актуални анонимни данни за броя карантинирани учители и ученици, което позволява да се взимат гъвкави 
решения за присъствено или онлайн обучение на ниво училище и детска градина. Статистическата информация за броя 
ваксинирани и преболедували преподаватели и ученици пък дава възможност за по-дългосрочна оценка на риска от 
разпространение на заразата в образователните институции", обясни министър Денков.  
"В момента има плавно нарастване на случаите, което не е тревожно. Но ако има рязко нарастване на случаите, трябва да 
реагираме максимално бързо", допълни той и уточни, че при проблеми основно ще се затварят паралелки и випуски. 
По данни от 20 септември 0.71% карантинирани учители и 0.44% карантинирани ученици. Най-много карантинирани са 
във Велико Търново. "32% от учителите са ваксинирани, малко над 2% има ваксинирани ученици. Докато не се стигне до 
70% ваксиниране в национален мащаб, ще продължаваме да имаме проблеми", посочи министърът. 
В следващите няколко месеца трябва да започне подготовка за изпълнението на новите европейски програми и проекти 
за образование и наука. Само в Националния план за възстановяване и устойчивост и в програма "Образование" са 
предвидени общо повече от 3,3 млрд. лв. за двете сфери. За да бъдат използвани тези пари ефективно, има много 
предварителна работа – разработване на насоки за кандидатстване, документи, оценителни процедури и т.н. 
Необходима е също разяснителна кампания сред потенциалните бенефициенти – средните и висшите училища, научните 
организации. 
"Това ще изисква месеци работа. Ние ще я започнем, а следващото редовно правителство ще я завърши най-вероятно 
през пролетта на следващата година", каза образователният министър. 
Дейностите по този изключително важен приоритет на МОН ще се управляват от нов зам.-министър. Това е Ваня 
Стойнева - безспорен експерт по европейски фондове и програми с три мандата като служебен заместникминистър по 
тези въпроси зад гърба си. В изпълнението на този приоритет ще участват активно също досегашният заместник-
министър за висше образование проф. Генка Петрова и новият заместник-министър за наука чл.-кор. проф. Константин 
Хаджииванов, който идва от БАН.  
След Националното външно оценяване и матурите тази година е направен детайлен анализ за ефекта от обучението в 
електронна среда върху резултатите. Очерта се, че там където има рискови зони, рискът за по-лоши резултати се 
увеличава. Променени са насоките за обучение в електронна среда, така че да се осигури максимално присъствено 
обучение с минимален риск за ученици и учители.  
Министър Денков отбеляза още три важни резултата от работата на екипа в предишния служебен мандат в МОН. Това са 
приетата Национална карта на висшето образование в България, подготвените промени в Закона за висшето 
образование за съвместно обучение на студенти и въвеждането на статута на проектните докторанти, а така също 
разработването на методика за определяне на статут на изследователски университети. 
Служебният екип в МОН ще започне и подготовка на бюджета за образование и наука за 2022 г. и на актуализираната 
бюджетна рамка в тези сфери за следващите три години.  
И още, проф. Денков представи нови попълнения в екипа на министерството. Освободена е проф. Нели Косева, с която 
уговорката е била за 3 месеца и тя трябва да се върне в БАН. Зам.-министър ще бъде Ваня Стойнова. 
 
√ Спират мярката за подпомагане на чартърните полети  
Министерството на туризма обяви, че временно спира мярката за подпомагане на туроператорите, по силата на която те 
получаваха 35 евро на заета седалка в чартърен полет. 
Причината – в актуализацията на бюджета е записано, че помощта ще важи само за туроператори, които използват 
единствено български авиокомпании. Досега помощта се осигуряваше на всички фирми, стига те да работят с 
авиокомпания, която има валиден лиценз за Европейския съюз. 
Сегашното ограничение налага да се проведе нова нотификация за представяната държавна помощ пред Европейската 
комисия, обясняват от Министерството на транспорта. Едва след евентуално положително становище на нотификацията 
ще започне нова процедура по предоставянето на държавната помощ по тази мярка. 
Схема № BG-176789478-2021-04 за Държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден 
оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, беше отворена за 
кандидатстване на 23.07.2021 г. в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), с краен срок за 
кандидатстване 30.11.2021г. 
 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/prekratyava-se-v-suni-kandidatstvaneto-po-3-ta-faza-na-durzhavnata-pomosht-na
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√ Стефан Янев назначи трима нови зам.-министри  
Премиерът Стефан Янев назначи трима нови заместник-министри.  
Ива Петрова е назначена за заместник-министър на енергетиката. В периода 2000-2009 г. е работила в Министерството 
на енергетиката, където през 2008 г. достига длъжността директор „Енергийни пазари и преструктуриране“. Отговаряла е 
за управление и мониторинг на енергийни проекти, финансирани по силата на двустранни и многостранни програми, 
както и за дейности в областта на създаването на ефективно функциониращи енергийни пазари и други. След това – от 
февруари 2009 г. до края на юни 2010 г., е директор „Проекти и инвестиции“ в Българския енергиен холдинг. Петрова е 
работила също като независим оценител на проектни предложения. Тя е и хоноруван асистент в Стопанския факултет на 
СУ „Климент Охридски“. Получава висшето си образование с магистърска специалност „Стопанско управление“ в 
Софийския университет. Завършила е и University of Birmingham, Великобритания. Притежава редица специализации в 
Япония, Белгия, Великобритания. Била е съдружник в ЗБи Адвайзъри ООД – дружество, специализирано в управленско 
консултиране в енергетиката. Владее английски език, ползва италиански език. 
Чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов и Ваня Стойнева са двамата нови заместник-министри на образованието и 
науката. Със заповед на премиера Стефан Янев от длъжността заместник-министър на образованието и науката са 
освободени Нели Косева и Евгения Пеева-Кирова. 
Преди назначението си в МОН Ваня Стойнева беше заместник-министър на финансите. 
Константин Хаджииванов е професор от Института по обща и неорганична химия в Българската академия на науките. В 
периода 2017 г.-2021 г. е заместник-председател на БАН, а от 2021 г. е съветник на председателя на БАН. Носител е на 
много наши и международни отличия.  
 
√ Още смени във втория етаж на властта  
Кадровите промени на нива зам.-министри достигнаха и министерството на финансите. Със заповед на министър-
председателя Стефан Янев за заместник-министри на финансите са назначени Людмила Петкова и Ивайло Христов, 
съобщиха от правителствената преслужба. От длъжност е освободена Виолета Лорер, досега заместник-министър на 
финансите в предишното служебно правителство. Тя е съпруга на един от съоснователите на новия политически проект 
"Продължаваме промяната", Даниел Лорел. 
Людмила Петкова заема длъжността за втори път, тъй като в периода 2013-2014 г. е заместник-министър на финансите с 
ресор Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“ и Дирекция „Данъчна политика“. От 2000 г. до 2010 г. 
изпълнява ръководни длъжности в данъчната администрация. От април 2010 г. е директор на дирекция „Данъчна 
политика" в Министерството на финансите, каквато е и до настоящия момент. От 2010 г. Людмила Петкова е 
съпредседател на Работна група 27 “Счетоводна политика и одит” към Съвета по европейски въпроси към МС. От 2019 г. 
е председател на Групата „Кодекс за поведение" (Данъчно облагане на предприятията) към Съвета на ЕС. Притежава 
магистърска степен в специалност „Икономика и управление на търговията" от УНСС. Специализира в областта на 
европейската административна практика. 
Професионалният път на Ивайло Христов започва като бизнес репортер във вестник „24 часа“, след което продължава 
като експерт в Министерството на регионалното развитие и главен вътрешен одитор в Министерството на финансите, 
където работи до 2009 г. От 2010 г. заема длъжността „Одит мениджър“ в „Делойт Одит“. В периода от 2017 до 2019 г. 
работи като главен вътрешен одитор във „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. От 2019 до 2020 
г. е част от екипа на Комисията за финансов надзор, където е финансов анализатор, след което е финансов контрольор в 
„Евроинс Иншурънс груп“ АД. 
Христов е магистър по „Маркетинг“ от Университета по национално и световно стопанство, където преди това завършва 
бакалавърската програма по „Макроикономика“. Притежава магистърска степен по „Публична администрация и 
управление на европейски проекти“ от Варненския свободен университет. 
 
√ „Булгаргаз“ предлага ново поскъпване на газа от октомври  
Природният газ да поскъпне с близо 16 на сто през октомври. Това е предложила за одобрение „Булгаргаз“ на 
енергийния регулатор. 
Разчетите са направени обаче преди повече от 10 дни, през които цените на синьото гориво на европейските борси 
продължиха да се покачват. Наскоро от газовата ни компания оповестиха и прогнозата си за ноември, когато отново се 
очаква поскъпване на горивото. 
Окончателните цени ще бъдат обсъдени в края на месеца и ще бъдат окончателно утвърдени на 1 октомври.  
Заради растящите цени на горивото от енергийния регулатор вече съобщиха, че най-вероятно от януари ще има и нови 
по-високи цени на тока, парното и топлата вода. 
 
√ Евродепутати идват в България заради свободата на медиите и корупцията  
Представители на Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
пристигат утре на двудневна визита у нас, за да добият на място впечатления за свободата на медиите и състоянието на 
корупцията, съобщава кореспондентът на БТА в Брюксел. 
В България ще дойдат евродепутатите София ин'т Велд ("Обнови Европа"), Елена Йончева (Социалисти и демократи), 
Клеър Дейли (Левите), Владимир Билчик (Европейска народна партия), Анализа Тардино (Идентичност и демокрация), 
Патрик Яки (Европейски консерватори и реформатори), Сергей Лагодински (Зелени). Посещението е част от обща визита 
за оценка на върховенството на закона, която включва и Словакия, където на фокус са свободата на медиите и защитата 
на журналистите след убийствата на Ян Куциак и Мартина Кушнирова, както и реформата на съдебната система. 



27 

 

В България са предвидени срещи с представители на организации на гражданското общество, с висши държавни и 
правителствени служители, с омбудсмана и главния прокурор, става ясно от съобщение на Комисията по граждански 
свободи на ЕП. 
Очаква се в петък, 24 септември, евродепутатите да дадат пресконференция в представителството на ЕП в София.  
 
√ България и Северна Македония ще развиват пограничните региони с нови 30 млн. евро  
Нови 30 млн. евро от ЕС ще бъдат инвестирани за развитие на пограничните региони на България и Северна Македония 
по програмата за трансгранично сътрудничество, която се управлява от министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. За това информира зам.-министър Захари Христов в специално видеообръщение по случай 21 
септември - Европейския ден на сътрудничеството. 
"Инвестициите ще бъдат насочени за развитието на чиста и зелена среда, устойчив туризъм и в подпомагане на 
конкурентоспособността в трансграничния регион. Сред приоритетните ни обекти е изграждането на новия граничен 
пункт "Клепало", между общините Струмяни и Берово, за който специално сме отделили средства, като по този начин ще 
имаме още една пътна връзка за развитие на двустранните отношения", отбелязва Христов. 
Заместник-регионалният министър обръща внимание, че благодарение на Интеррег програмите в последните 20 години 
е обновен обликът на пограничните населени места на двете страни. 
"Осигурихме подходящ достъп до природни забележителности, реставрирахме антични крепости и църкви, помогнахме 
на местните културни, образователни и спортни центрове да развиват активна дейност сред нашите деца и младежи, 
което се вижда от успехите им на многобройните състезания и фестивали. Възхищавам се на тези млади хора, които 
съживяват традициите и споделят идеи за бъдещето, без да поставят граници по между си", казва още Христов. 
Той е категоричен, че всичко направено дотук, е спомогнало и за положителна промяна в отношенията между двата 
народа и е повишило взаимното доверие. 
"Всяка година, на 21 септември, в цяла Европа се празнува Денят на европейското сътрудничество. Това събитие ни кара 
да се чувстваме горди, че границите между нашите държави могат да свързват, а не да разделят. Строим рамо до рамо, 
отбелязваме общите ни традиции, преодоляваме заедно предизвикателствата и знаем, че до нас стои приятел, готов да 
ни разбере и подкрепи", добавя Христов.  
 
√ Започва ли нова студена война?  
По-голямата част от европейците смятат, че започва нова студена война между САЩ и техните основни геополитически 
съперници, Китай и Русия. Това показва проучване на мозъчния тръст Европейски съвет за външна политика (ЕСВП), 
проведено в 12 държави-членки на ЕС, включително в България, предаде БНР. 
Авторите на доклада - експертите по външна политика Марк Ленард и Иван Кръстев - предупреждават за нарастващо 
„разминаване" между политическите амбиции в Брюксел и отделните държави-членки на ЕС. Това може да подкопае 
ефективния европейски отговор в случай на ескалация на напрежението с Китай или Русия.  
Малцина европейски граждани виждат националните си държави като преки участници в конфронтацията между 
Съединените щати и Китай. Тази гледна точка е най-силно изразена в България, Унгария, Австрия, Португалия и Италия. 
Европейците са склонни да виждат Брюксел, а не собствените си държави, като активния противник на Русия или Китай - 
малко повече от една трета вярват, че Брюксел е в студена война с Китай. 
Проучването на Европейския съвет за външна политика е проведено преди обявяването на новия индо-тихоокеански 
съюз за сигурност AUKUS миналата седмица между САЩ, Великобритания и Австралия, който е насочен срещу Китай. 
 
√ Q4 - всичко зависи от новата пандемична вълна  
Усилените темпове на ваксинация в Европа са основният фактор, допринесъл за стабилизирането и възстановяването на 
европейската икономика. Това регистрират от една от водещите компании по кредитно застраховане Кофас. 80% от 
пълнолетните хора в ЕС са напълно ваксинирани и въпреки че в региона на Централна и Източна Европа /ЦИЕ/ темпът на 
ваксинационния процес не е толкова бърз, а новата пандемична вълна е близо, ситуацията в икономиките е сравнително 
стабилна, коментира по време на уебинар Грегорж Шиелевич - регионален икономист на Кофас за Централна и Източна 
Европа. 
След драстичния спад на БВП от почти 25% в развитите западноевропейски икономики през второто тримесечие на 2020 
г. спрямо последното тримесечие на 2019 г., Кофас отчете положително покачване на показателя, като прогнозите са той 
да достигне до нивата отпреди пандемията.  
В глобален мащаб 
Ръст от +5,6% през 2021 г. и  +4,3% през 2022 г. след спада от -3,5% през 2020 г. прогнозират от Кофас. "Нарушените 
вериги за доставки, прогресивното увеличение на търсенето и по-високите транспортни разходи създават множество 
проблеми за икономиките в Европа, но и в световен план - най-голям дял на компаниите, посочващи недостига на 
суровини като основен проблем, се заема от предприятията за електроника, автомобилостроене и индустрията за 
пластмасови изделия", сподели Грегорж Шиелевич. 
От друга страна, натискът за по-високи заплати, все по-голямото търсене, както и повишаването на цените на суровините 
са предизвикали бързо нарастваща инфлация. Това оказва пряко влияние и върху лихвените проценти, като част от 
централните банки вече отчетоха увеличение, докато други се опасяват, че техните действия могат да доведат до 
забавяне на възстановяването и на растежа на БВП. Производствените цени в промишлеността през предпоследното 
тримесечие на 2021 г. в ЦИЕ са се увеличили значително, достигайки до 15% за Унгария, а България се нарежда на второ 
място. 
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„Въпреки че цялостната тенденция е към подобряване на икономическите показатели и възвръщане на нивата отпреди 
пандемията, няма как да прогнозираме сигурни резултати за следващото тримесечие. Всичко зависи от новата 
пандемична вълна и готовността на правителствата да я посрещнат“, допълва Шиелевич. 
 
√ Страните в ЕС с най-много автомобили на глава от населението  
Люксембург остава неотменно от поне 30 години насам първи в Европейския съюз по автомобили на човек от 
населението, сочат данни на Евростат. 
През 2019 година на 1000 жители са се падали 681 автомобила. Тази цифра обаче може да е повлияна от 
трансграничните работници (нежители на херцогството), използващи коли на компании, регистрирани в страната. 
На второ място по брой коли на глава от населението в общността е Италия, с 663 автомобила на 1000 жители. 
Следват Кипър (645 автомобила), Финландия и Полша (по 642). 
Най-малък е този дял в Румъния (357 коли), Латвия (381) и Унгария (390). В България на 1000 души са се падали 407 коли 
през 2019 година. Нашата страна обаче е и единствана в ЕС със спад на новите регистрации (-11 на сто) за периода 2015-
2019 г. Най-голямото увеличение на нови регистрации в този период са отбелязали Румъния (+34 на сто), Литва (+20 на 
сто), Унгария (+19 на сто), Словакия и Полша (по +18 на сто). 
Най-много нови регистрации през тази година е имало в Германия (48 милиона коли), следвана от Италия (40 милиона) и 
Франция (32 милиона). 
Евростатистиката разбива масов мит, че страната ни е "автоморгата" на Европа. Най-старият автомобилен парк (с коли 
над 20 години) през 2019 година е регистриран в Полша (37,9 на сто), Естония (31,5 на сто), Финландия (26,9 на сто) и 
Литва (22,6 на сто). 
Делът на новите коли (по-малко от 2 години) е бил най-голям в Ирландия (28,8 на сто), Люксембург (23,7 на сто), Белгия 
(22,9 на сто) и Дания (22,6 на сто). 
 
√ ЕС готви законодателства за еднакви зарядни за електронни устройства  
Европейската комисия ще представи законодателно предложение за въвеждане на еднакви зарядни за мобилни 
телефони, таблети и слушалки, съобщи източник, цитиран от Ройтерс. Подобна мярка би засегнала най-
вече американския гигант Apple. 
Европейската комисия и Европейският парламент оказват натиск за въвеждане на еднакви зарядни вече повече от 
десетилетие, припомня БТА. Брюксел твърди, че това би било по-добре за околната среда и по-удобно за потребителите. 
ЕК иска зарядните вече да не се продават заедно с устройствата, като предлага и хармонизиране на портовете за 
презареждане. Според Apple обаче подобна разпоредба за унифицирани зарядни ще ограничи иновациите, ще създаде 
планина от електронни отпадъци и ще обърка потребителите. 
Половината зарядни, продадени с мобилни телефони през 2018 година, са били с USB micro-B конектори, а 29% - с  USB-
C и Lightning, каквито се използват от Apple, според проучване на ЕК от 2019 година.  
Инициативата за въвеждането на единни зарядни устройства в ЕС беше започната от Гергана и Соломон Паси преди 
няколко години. 
 
√ Очакваното силно възстановяване на германската икономика се отлага за по-късно  
Очакваното солидно възстановяване на германската икономика след пандемичните локдауни се отлага за по-късно - това 
е основният извод на един от водещите германски икономически институти, Институтът за икономическо развитие Ifo, 
който преразгледа към съществено понижение прогнозата си за икономическия растеж на Германия, предаде ДПА. Тя бе 
понижена с 0,8 пункта спрямо предишната прогноза, което означава, че очакваният годишен ръст на БВП ще е само 2,5 на 
сто. 
Миналата година германската икономика се сви с 4,9 процента спрямо предходната година. В момента промишленото 
производство намалява в резултат на прекъсването на доставките за важни междинни стоки, отбеляза главният 
икономист на института Тимо Волмерсхойзер. 
Световното търсене на дълготрайни потребителски стоки и електроника дведе много производители до ръба на 
възможностите им и оказа натиск върху светонтите вериги за доставки, отбеляза той. От друга страна се наблюдава 
възстановяване в сектора на услугите.  Икономистите от Ifo възлагат по-големи надежди на следващата година и 
коригират нагоре с 0,8 пункта прогнозата си за икономически ръст през 2022 година до 5,1 на сто. 
Броят на безработните се очаква да намалее до 2,6 милиона тази година и до 2,4 милиона догодина.  Работата на 
намален работен ден също съществено е намаляла и ще достигне предкризисното си равнище идната година, 
прогнозират икономистите. 
Инфлацията се очаква да нарасне до 3 процента тази година, а следващата да отстъпи до 2,3 на сто. 
Бюджетният дефицит се очаква да достигне 157 милиарда евро тази година и 52 милиарда евро през 2022 година. Три 
други водещи института също понижиха прогнозите си за тази година, като сега очакват растеж между 2,1 и 3,5 на сто. 
Обща есенна прогноза на икономическите институти се очаква да бъде представена в средата на октомври. 
 
√ Помощи - само срещу ваксина! Германия сменя правилата  
Германия ще спре да плаща компенсации на неваксинирани работещи, които биват поставяни под карантина като част от 
мерките за борба с коронавируса. Не е честно да се иска от данъкоплатците да субсидират тези, които отказват да се 
ваксинират, заяви здравният министър Йенс Шпан, цитиран от Ройтерс и Франс прес. 
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Правилата, които ще бъдат прилагани от властите на 16-те провинции, ще влязат в сила най-късно на 11 октомври, 
добави Шпан. Те засягат лица, които са дали положителен тест за коронавирус и тези, които се връщат от страни, смятани 
за високорискови. Сред тях в момента са Великобритания, Турция и части от Франция, пише БТА. Неваксинираните, 
пристигащи от такива страни, са длъжни да се подложат на карантина най-малко за срок от 5 дни. Ваксинираните и тези, 
които наскоро са преболедували инфекцията са освободени от това изискване. 
Според критици подобни правила са еквивалентни на задължение за ваксинация, защото много работещи не могат да си 
позволят да останат по домовете си, без да получават заплащане. 
"Трябва да гледаме на това по различен начин", заяви Шпан на пресконференция. "Става въпрос за справедливост. Тези, 
които защитават себе си и другите чрез ваксинация, могат правилно да попитат защо трябва да плащат за някого, който 
се е оказал под карантина след почивка във високорисков район". 
"Когато хората казват, че е тяхно лично решение - и то остава тяхно свободно и лично решение - дали да се ваксинират, 
това решение трябва да се придружава от отговорността да понесат финансовите последствия", подчерта здравният 
министър. 
Ваксинациите не са задължителни в Германия, но властите вземат все повече мерки да направят отказа от ваксинация 
по-неудобен, отбелязва Ройтерс. Тестовете за коронавирус, които се изискват например за вечеря в ресторант, ще спрат 
да бъдат безплатни от 11 октомври. Освен това някои германски провинции разрешават на предприятия като ресторанти 
и спортни стадиони да избират дали да допускат хора с негативни тестове, или само тези, които са били ваксинирани или 
са се възстановили от коронавируса. 74 на сто от германците са изцяло ваксинирани при 72,3 средно за ЕС, по официални 
данни. 
 
√ САЩ предупреждават за опасност от манипулиране на цените на газа в Европа  
Американската министърка на енергетиката Дженифър Гранхолм, която е на посещение във Варшава, предупреди за 
опасност от манипулация на цените на газа в Европа, предаде Франс прес. 
Съединените щати бяха ясни по въпроса, че ние и нашите партньори трябва да бъдем готови да продължим да се 
противопоставяме, когато има някои, които може би манипулират предлагането, за да се възползват от това, каза 
министърката пред журналисти вчера, на фона на провеждащо се заседание на европейските министри на енергетиката 
и транспорта, посветено на скока на цените на енергията. 
"Кризата с цените на газа в Европа повдига сериозни въпроси за надеждността на съществуващите пътища за снабдяване 
на Европа с газ", посочи Дженифър Гранхолм, цитирана от ТАСС. "Искаме да бъдем единни с нашите европейски 
партньори и да гарантираме, че страните от ЕС имат достатъчен обем газ", допълни тя. 
Миналата седмица 40 депутати от Европейския парламент поискаха от Европейската комисия да разследва ролята на 
Газпром в нарастването на цените на газа на европейския пазар, припомня БТА. Евродепутатите твърдят, че поведението 
на компанията ги е накарало да подозират пазарна манипулация. 
Преди вчерашната среща на енергийните министри от ЕС еврокомисарката за енергетиката Кадри Симсон посочи, че 
комисията наблюдава ситуацията и обсъжда какви инструменти за реакция са на разположение. Според нея при 
сегашната ситуация Европа трябва да инвестира във възобновяеми енергии, тъй като те предлагат истинска алтернатива 
на зависимостта от вноса на изкопаеми горива.  
Скокът на цените на енергията застрашава 3 милиона бедни европейски трудещи се да не могат да си плащат сметките за 
отопление през есента и зимата, сочи проучване на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC - ЕКП). 
 
√ Турция преговаря за нови доставки на газ, включително с Русия  
Турция обсъжда сключването на нови договори за доставка на газ с различни страни, включително Русия. Това заяви 
зам.-министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар пред репортери в кулоарите на международната 
конференция на Gastech, предава ТАСС.  
"Тази година ще бъде много трудна за всички нас. Но ние сме в добри отношения с настоящите ни доставчици като 
Азербайджан и Русия. Обсъждаме нови обеми на доставки, нови договори, защото някои договори, например този с 
"Газпром", изтичат в края на годината. Обсъждаме договори с Русия, както и нови договори с други страни", каза той. 
Байрактар добави, че Турция очаква да сключи дългосрочно споразумение за транзит на газ с Русия възможно най-
скоро. По думите му, Турция води преговори и за евентуални доставки на втечнен природен газ за страната. Той отбеляза 
още, че при доставките от Русия се дава приоритет на тръбопроводния газ. 
 
√ Турция изпраща още войски в Сирия преди срещата Ердоган-Путин  
Турция планира да изпрати над хиляда войници в северозападна Сирия, за подсилване на контрола над реда в 
провинция Идлиб. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на анонимни турски представители. 
Така Анкара възнамерява да ограничи потока от сирийски бежанци, който според някои информации се е увеличил през 
последните месеци. Изданието отбелязва, че подкрепленията ще заминат за Идлиб малко преди срещата на турския 
президент Реджеп Тайип Ердоган с лидерите на Русия и Иран Владимир Путин и Ибрахим Раиси, която ще се проведе на 
29 септември в Москва. 
Според източници, по време на срещата с Раиси и Путин, турският президент Ердоган смята да повдигне въпроса за 
ескалацията в Идлиб. Напоследък атаките на сирийски войски и руски бойни самолети зачестиха в провинцията. Висши 
чиновници отбелязват, че увеличаването на турския контингент в Сирия ще помогне за предотвратяване на по -
нататъшни атаки срещу позициите на бунтовниците от Идлиб от страна на военните сили на Дамаск. 

https://tass.ru/ekonomika/12463195
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Турция изненадващо отказа да признае изборите за Държавната дума на Русия, които се проведоха от 17 до 19 
септември в Крим. Турското външно министерство изрази подкрепа за териториалната цялост на Украйна и отказа да 
признае "анексирането" на полуострова. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков изрази официано 
категоричното несъгласие на Кремъл с позицията на Анкара. 
 
√ ОИСР съветва централните банки да не свиват стимулите  
Бързото възстановяване на глобалния растеж върви добре, но все още е твърде рано правителствата и централните 
банки да преустановят подкрепата за техните икономики въпреки ръста на инфлацията. Това казват от Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в своята ревизия за икономическите перспективи, цитирана от Ройтерс. 
След като се понижи с 3,4% през миналата година, световната икономика е на път да нарасне с 5,7% през тази година, 
смятат от ОИСР. Тази прогноза представлява ревизия надолу с 0,1 процентни пункта. 
Според базираната в Париж организация глобалният икономически растеж ще се забави до 4,5% през следващата 
година, което е с 0,1 процентни пункта на последната прогноза от месец май. 
От организацията посочват, че бързото възстановяване вече е върнало световната икономика на нивата и от преди 
кризата с COVID-19, макар че икономическата активност в много развиващи се страни продължава да изостава заради 
ниските нива на ваксинация. 
ОСИР прогнозира, че възстановяването на търсенето на стоки и услуги ще доведе до пик на инфлацията в страните от Г-20 
до средно ниво от 4,5%. До края на 2022 г. инфлацията ще падне до 3,5%, смятат от организацията. 
Според повечето централни банкери и политици настоящият скок на инфлацията е преходен, макар че дебатите по 
темата все още не са приключили. От ОИСР съветват централните банки да запазят хлабавите си парични политики, но да 
и да представят ясни насоки относно максималния ръст на инфлацията, който биха толерирали. 
Организацията представи и нови прогнози за икономическият растеж на редица страни. Според ОИСР американската  
икономика ще нарасне с 6% през тази година, което е с близо процентен пункт по-ниско равнище на растеж в сравнение 
с прогнозата от месец май. За следващата година обаче ревизията е нагоре с 0,3 процентни пункта до ръст от 3,9%. 
Организацията очаква икономиката на Китай да нарасне с 8,5% през тази година и 5,8% през 2020 г., като и двете 
прогнози са без промяна в сравнение с месец май. 
ОИСР залага на икономически растеж на еврозоната от 5,3% през тази година и 4,6% през следващата. Според прогнозата 
японската икономика отново ще отчете бавен ръст – 2,5% през тази и 2,1% през следващата година. 
 
√ Бордът на МВФ се събра извънредно заради обвиненията срещу Кристалина Георгиева  
Изпълнителният съвет на МВФ е заседавал извънредно, за да обсъди доклада, подготвен за Световната банка, в който се 
твърди, че настоящият шеф на Фонда Кристалина Георгиева е оказвала натиск да бъдат променени данните в ежегодния 
рейтинг Dоіng Вuѕіnеѕѕ в полза на придвижването на Китай на по-горни позиции в класацията, докато е главен 
изпълнителен директор на банката, съобщи Ройтерс.  
Бордът на МВФ е обсъдил досегашните дискусии на Комитета по етика, разменени са били предварителни мнения по 
доклада и по изявлението на изпълнителния директор в отговор на твърденията в него, съобщи говорител на 
институцията. Взето е решение да има нова среща скоро за последващи дискусии, уточни той, но не посочи конкретна 
дата. 
"Бордът подчерта „значението, което придава на провеждането на задълбочен, обективен и навременен преглед и се 
съгласи да се срещнем отново скоро за по-нататъшно обсъждане“, каза говорителят. 
В края на миналата седмица Кристалина Георгиева отрече обвиненията, че е оказвала натиск върху служителите на 
Световната банка да променят данните при изготвянето на  доклада по класацията Doing Business 2018 като осигурят по-
предни позиции на Китай - от 87-о на 75-о място.  
"Позволете ми да ви го кажа много просто. Не е вярно. Нито в този случай, нито преди, нито след това съм оказвала 
натиск върху персонала да манипулира данни", каза Георгиева пред служителите на МВФ, според запис от срещата, 
предоставен на Ройтерс. 
Докладът от разследването, изготвен от адвокатската кантора WilmerHale по искане на Комисията по етика на Световната 
банка, установи, че Георгиева и други висши служители на Световната банка са упражнявали „неоправдан натиск“ върху 
персонала, за да бъде повишено класирането на Китай по отношение на бизнес климата в страната. 
 
√ Goldman: Индийският фондов пазар може да стане петия по големина в света  
Инвеститорите изливат пари във фондовия пазар на Индия и той може да нарасне до над 5 трлн. долара, с което да се 
превърне в петия най-голям в света в рамките на следващите три години, прогнозират от Goldman Sachs. 
Индийските стартъпи са събрали 10 млрд. долара през първични публични предлагания от началото на годината – 
повече, отколкото са успели да съберат в последните три години според доклад на инвестиционната банка, цитиран от 
CNBC. 
Очаква се бъдещите листвания да останат стабилни в следващите две години. Въз основа на анализа на Goldman до 150 
частни фирми потенциално биха могли да се котират на фондовия пазар през следващите 36 месеца. 
Анализаторите посочват, че това може да доведе до увеличаване на общата стойност на фондовия пазар на Индия от 3.5 
трлн. долара до над 5 трлн. долара през 2024 година. Това е възможно да направи азиатската държава петата по 
големина в света по пазарна капитализация, надминавайки Обединеното кралство и Близкия изток. 
Много от големите технологични стартъпи в Индия имат планове да станат публични, което според някои инвеститори 
ще даде началото на нова ера за цялата екосистема. 
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Според Goldman има поне 67 частни стартиращи компании, които се вписват в дефиницията за еднорог, а 27 от тях 
съобщават, че са ударили оценъчния знак от 1 млрд. долара през 2021 година. Повечето от тях са фокусирани върху 
дигиталната икономика на Индия. 
 
√ Петролът продължава да поскъпва  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък на фона на нарастващото търсене на гориво и спада на 
запасите от суров петрол заради проблемите с производството в Мексиканския залив. 
Пазарът бе подкрепен и от по-широкото преминаване обратно към рисковите активи, следвайки отслабването на 
опасенията относно потенциалния фалит на строителния предприемач Evergrande и възможностите последствия за 
китайската икономика. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,29 долара, или 0,38%, до 76,48долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,30 долара, или 0,42%, до 72,53 долара за барел. 
И двата бенчмарка поскъпнаха с 2,5% в сряда, след като данните на Администрацията за енергийна информация 
показаха, че запасите от суров петрол на САЩ са намалели с 3,5 млн. барела в седмицата до 17 септември, достигайки 
414 млн. барела – най-ниското ниво от октомври 2018 г. 
От ANZ Research отбелязват, че пазарът е подкрепен и от нарастващите цени на природния газ. 
„Недостигът при доставките на газ може да насърчи електропреносните дружества да преминат от на петрол, особено 
ако тази година зимата се окаже по-студена“, се казва в бележка на анализатори на ANZ. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - След CОVID-19 Китай отприщва и световна финансова криза 
в. Труд - Обучават 12 за манипулация на изборите 
в. Телеграф - Ново TIKTOK предизвикателство набира скорост у нас: Зла монахиня ни изкарва ангелите в тъмното 
в. Монитор - Двоен скок на COVID пациентите в болница за месец 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Бойко Борисов като социолог: тества ту кмет, ту професор, ту партиец за президентска двойка 
в. 24 часа - Хиляди на Царевец, независими и от студа и пандемията 
в. Труд - Медици отказват да работят в CОVID зоните 
в. Труд - Борисов: Почтеност в политиката е да носиш отговорност 
в. Телеграф - Президентът: Независимостта е постигната с търпение и разум 
в. Телеграф - Хакери атакуваха и ЦИК 
в. Монитор - Писане на писма и програмиране на матурите 
в. Монитор - Задържаха 62-годишен за блудство с дете 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Красен Станчев: Който и да спечели вота, няма друг избор, освен да скъса зависимостта на бизнеса от 
партиите 
в. Труд - Икономистът Румен Гълъбинов пред "Труд": 10% ДДС за тока през зимата ще намали инфлацията 
в. Телеграф - Диян Стаматов, директор на 119-о СУ: Учениците се редуват през седмица при локдаун 
в. Монитор - Христо Казанджиев, член на Българския енергиен и минен форум: Интерконекторът към Гърция може да 
заработи още от януари 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Лозан Панов - аристократът интелектуалец, който за 7 г. се обиди на всички 
в. Труд - Няма ляво, няма дясно - всичко е демагогия 
в. Телеграф - Монахинята от Радомир ни върна в първи клас 
в. Монитор - Вечният губещ в битката за туристи 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Защо близо половината пълнолетни българи не вярват на ваксините срещу КОВИД - в студиото здравният 
експерт Момчил Баев и председателят на студентския съвет в УНСС Ангел Стойков. 

- Какви са причините за рязкото поскъпване на живота в България и ще спре ли ръстът на цените. Анализ на 
икономистите Григор Сарийски и Владимир Сиркаров. 

- Бракониери простреляха царски орел край Ямбол. На живо: Ще бъде ли спасена рядката птица? 
- На живо: Мъж отмъкна оборота от столичен денонощен магазин. Заловен ли е крадецът? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 23 септември 
София. 

- От 09.15 ч. в Министерски съвет премиерът Стефан Янев ще проведе среща с представители на туристическия 
бранш. 

- От 11.00 ч. Министерски съвет ще проведе заседание. 
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- От 9.00 ч. в храм "Св. Йоан Предтеча" ще бъде отслужена Архиерейска света литургия. 
- От 9.30 ч. в заседателната зала на Висшия съдебен съвет Пленумът на ВСС ще проведе заседание. 
- От 10.00 ч. ще се проведе онлайн заседание на Столичния общински съвет. 
- От 18.00 ч. в Княжеска градина до Орлов мост "София - европейска столица на спорта" ще награди световните 

шампиони и вицешампиони по стрийт фитнес, които спечелиха медали на първенството в Москва. 
- От 18.30 ч. в Sofia Live Club ще бъде представена „Безнадежден случай". 

*** 
Варна 

- От 09.30 ч. пред Щаба на Военноморските сили ще се проведе тържествена церемония по посрещане на 
командващия на Военноморските сили на Република Румъния контраадмирал Михай Панайт. 

*** 
Велико Търново 

- 19.00 часа в МДТ „Константин Кисимов" ще се състои концерт на група „Сигнум". 
*** 
Враца 

- От 11.30 ч. в РБ „Христо Ботев" - Враца ще се състои инициативата „Литературни срещи" 
*** 
Русе. 

- От 11.00 ч. пред Доходното здание Общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев ще изпълни за русенци 
и гостите на града програма от френски шансони. 

*** 
Смолян 

- От 10.00 ч. в Сесийната зала на Общината Заместник-кметът на Смолян на Община Смолян ще открие „Дни на 
устойчиво отопление и строителство". 

- От 15.00 ч. в зала 247 на Общинска администрация - Смолян ще се проведе пресконференция. 
*** 
Стара Загора. 

- От 13.00 ч. в Оперния театър ще се състои спектакъл за деца по музика „Отмъшението на Зайчето Питър". 
- От 17.30 ч. в Музей „Литературна Стара Загора" ще се състои среща с автограф с поета Николай Милчев и 

последните му стихове и сборници с разкази „Ябълковият човек" и „Разтуряй, Злато моме, магиите". 
- От 18.30 ч. в Културен център „Стара Загора" пред старозагорската публика ще бъде представена книгата на 

журналиста Стойчо Керев „Измамна реалност". 
- От 19.00 ч. в Драматичен театър ще се състои постановката „Осем жени". 

*** 
Шумен 

- От 11.00 ч. в лекционната зала на Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен, екипът на ОИЦ ще обяви 
старта на информационна кампания в десетте общини на областта. 

 

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

