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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ: Ръстът на тарифата на тока на свободния пазар ще продължи през следващите две тримесечия 
Ръст на цените и на пазара на тока. Необходими ли са спешни мерки и какви трябва да са те? Колко време ще продължи 
инфлацията? В "Твоят ден" темите коментират Пламен Димитров от КНСБ и Васил Велев от АИКБ. 
"Такива цени никога не е имало, при това - толкова бързо ескалиращи. Безпрецедентно е! Очаква се средната пазарна 
цена да бъде двойна. Това означава, че всички, които са на свободния пазар и не са битови потребители, получават 
двойни сметки за ток. И те ще продължат да растат. За следващите две тримесечия прогнозата е такава", обясни Велев. 
Според него над 2 млрд. лева допълнително ще бъдат иззети на свободния пазар. 
"Това става или за сметка на възнагражденията на хората, или чрез повишаване на цените. Те са над два пъти спрямо 
прогнозните и над три пъти спрямо миналогодишните", разкри той. 
Според Димитров пък няма държава в Европа, която да се справи сама с ръста на цените. 
"Има предпоставки за перфектната буря. С тези заплати няма как да се справим. По линия на цената тока домакинствата 
ще бъдат защитени, но по линия на газа - няма да бъдат. Вероятно сметките за парно ще нараснат с двуцифрен процент", 
смята той. 
По думите му са нужни конкретни пакети за помощ на хората.  
Целия разговор по темата гледайте във видеото. 
 
Off News 
  
√ Сметките за парно може да скочат с двуцифрен процент 
Двуцифрен ръст в проценти на сметките за парно тази зима прогнозира лидерът на КНСБ Пламен Димитров в интервю за 
Nova News.  
"По линия на цената тока домакинствата ще бъдат защитени, но по линия на газа няма да бъдат. Вероятно сметките за 
парно ще нараснат с двуцифрен процент", заяви Димитров. 
Той бе в студиото заедно с Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), за да дискутират 
бързо растящите цени на тока за бизнеса. 
"Такива цени никога не е имало, при това толкова бързо ескалиращи. Това е безпрецедентно. Очаква се средната 
пазарна цена да бъде двойна. Това означава, че всички, които са на свободния пазар и не са битови потребители, 
получават двойни сметки за ток и те ще продължат да растат. За следващите две тримесечия прогнозата е такава", 
обясни Велев. 
Според него с по-високите сметки за тока за бизнеса над 2 млрд. лева допълнително ще бъдат иззети на свободния 
пазар. 
"Това става или за сметка на възнагражденията на хората, или за сметка на ръст на цените. Те са над два пъти спрямо 
прогнозните и над три пъти спрямо миналогодишните", разкри той. 
Според Димитров пък няма държава в Европа, която да се справи сама с ръста на цените. По думите му са нужни 
конкретни пакети за помощ на хората. По думите му, въпреки ситуацията, е преувеличено да се каже, че ни чака "Жан-
Виденова зима". 
Темата коментира и служебният вицепремиер Атанас Пеканов, според когото трябва да се противодейства с помощ за 
бизнеса под формата на директно компенсиране. По отношение на битовите потребители, Пеканов посочи, че е 
необходима законова дефиниция за енергийна бедност, за да може хората в нея да бъдат подпомогнати. 
 
Fakti.bg  
  
√ Бизнесът и синдикатите ще поискат промяна в схемата 60/40 
Служебното правителство оряза мярката 
Дa ce прoмeни мяркaтa 60/40 зa зaпaзвaнe нa зaeтocттa, прeдлaгaт и cиндикaти, и рaбoтoдaтeли. Тoвa тe щe пoиcкaт нa 
cрeщa днec cъc coциaлния миниcтър Гълъб Дoнeв и финaнcoвия - Вaлeри Бeлчeв. Нacтoявaмe мяркaтa дa ce върнe в 
cтaрия cи вaриaнт, тoecт държaвaтa дa пoкривa 60 нa cтo oт ocигуритeлния дoхoд нa рaбoтникa и ocигурoвкитe при 20 нa 
cтo cпaд в прихoдитe oт прoдaжби, зaяви лидeрът нa КНCБ Плaмeн Димитрoв. 

https://nova.bg/news/view/2021/09/23/340594/%D0%BA%D0%BD%D1%81%D0%B1-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/
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Припoмнямe, чe cлужeбнoтo прaвитeлcтвo oрязa мяркaтa, кaтo зa фирмитe cъc cпaд нa прихoдитe oт прoдaжби oт 30% дo 
40% cубcидиятa e 50% oт ocигуритeлния дoхoд нa рaбoтникa, a зa тeзи cъc cпaд нaд 40% - ocтaвa 60%. 
Oт бизнeca cъщo нacтoявaт мяркaтa дa бъдe прoмeнeнa, cъoбщи прeд “Труд” Вacил Вeлeв, прeдceдaтeл нa Acoциaциятa 
нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия. Ниe иcкaмe дa имa кoмпeнcaции и зa прeдприятиятa, кoитo имaт cпaд oт 20 нa cтo 
нa прихoдитe oт прoдaжби, кaзa Вeлeв. Рaбoтoдaтeлcкитe oргaнизaции ce cрeщaт, зa дa утoчнят кaквo щe e тяхнoтo oбщo 
прeдлoжeниe зa прoмянa нa cхeмaтa, утoчни прeдceдaтeлят нa AИКБ. 
 
В. Труд 
  
√ Промяна в схемата 60/40 искат бизнес и синдикати 
На среща с министрите на труда и финансите 
Пари и при 20% спад на оборота 
Да се промени мярката 60/40 за запазване на заетостта, предлагат и синдикати, и работодатели. Това те ще поискат на 
среща утре със социалния министър Гълъб Донев и финансовия - Валери Белчев. Настояваме мярката да се върне в 
стария си вариант, тоест държавата да покрива 60 на сто от осигурителния доход на работника и осигуровките при 20 на 
сто спад в приходите от продажби, заяви пред “Труд” лидерът на КНСБ Пламен Димитров. 
Припомняме, че служебното правителство оряза мярката, като за фирмите със спад на приходите от продажби от 30% до 
40% субсидията е 50% от осигурителния доход на работника, а за тези със спад над 40% - остава 60%. 
От бизнеса също настояват мярката да бъде променена, съобщи пред “Труд” Васил Велев, председател на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. Ние искаме да има компенсации и за предприятията, които имат спад от 20 на сто 
на приходите от продажби, каза Велев. Работодателските организации се срещат, за да уточнят какво ще е тяхното общо 
предложение за промяна на схемата, уточни председателят на АИКБ. 
 
Actualno.com 
  
√ Бизнесът и синдикатите ще поискат промяна в схемата 60/40 
Да се промени мярката 60/40 за запазване на заетостта, предлагат и синдикати, и работодатели. Това те ще поискат на 
среща днес със социалния министър Гълъб Донев и финансовия - Валери Белчев. Настояваме мярката да се върне в 
стария си вариант, тоест държавата да покрива 60 на сто от осигурителния доход на работника и осигуровките при 20 на 
сто спад в приходите от продажби, заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров.  
Припомняме, че служебното правителство оряза мярката, като за фирмите със спад на приходите от продажби от 30% до 
40% субсидията е 50% от осигурителния доход на работника, а за тези със спад над 40% - остава 60%. 
От бизнеса също настояват мярката да бъде променена, съобщи пред “Труд” Васил Велев, председател на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. Ние искаме да има компенсации и за предприятията, които имат спад от 20 на сто 
на приходите от продажби, каза Велев. Работодателските организации се срещат, за да уточнят какво ще е тяхното общо 
предложение за промяна на схемата, уточни председателят на АИКБ. 
 
В. Стандарт 
 
√ Рикошетът от скъпия ток: Цените нагоре, заплатите надолу 
* Над 2,5 млрд. ще е годишната сметка за електроенергия на бизнеса, училищата, болниците и администрацията   
* Очакват още половин година да се задържат безпрецедентно високите нива на борсата  
Енергийното цунами с цените на тока и газа, което връхлетя не само България, но и Европа, може да се окаже по-
разрушително за икономиките и от ковид пандемията. Световни експерти вече прогнозираха, че то ще забави 
започналото възстановяване на Стария континент заради нaмaлeнa пoĸyпaтeлнa cпocoбнocт нa пoтpeбитeлитe, пo-ниcĸo 
пpoизвoдcтвo и пo-виcoĸи oпepaтивни paзxoди. 
А ефектът от него за българите може да се опише с една дума - бедност. 
Защото свръхвисоките цени на електроенергията на свободния пазар и на природния газ ще доведат от една страна до 
поскъпване на всички стоки и услуги, а от друга - до задържане или намаляване на заплатите, както и в някои случаи - до 
съкращаване на работни места.  
Над 2,5 млрд. лева ще излезе годишната сметка за ток на бизнеса и другите потребители на електроенергия на 
свободния пазар - училища, болници, детски градини, административни и общински сгради. Изчислението е на база на 
цените, които вече са факт и фючърсите, които показват, че нивата ще се задържат необичайно високи поне още половин 
година, съобщи пред "Стандарт" Васил Велев, шеф на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. 
Тези 2,5 млрд. са около 10% от фонд работна заплата за този период в национален план, посочи той. И нарече ситуацията 
безпрецедентна: "Никога не е имало толкова високи цени и никога не е имало толкова бърз ръст в цената на 
електроенергията - 2-3 пъти скок за по-малко от година".  
Към 22 септември 2021 г. средната цена на борсата у нас е била 238 лв. за мегаватчас. За четвъртото тримесечие на 2021 
г. фючърсите на българската енергийна борса и на тези в Румъния и Унгария, които са важни за нас, са 322 лв. следно. За 
първото тримесечие на 2022 г. се очаква около 326 лв. средно. Чак през второто тримесечие прогнозите са цените да 
тръгнат надолу, обясни Велев. Той изчисли и средната цена за годишния регулаторен период - от 1 юли 2021 до 1 юни 
2022 - получава се средно претеглена прогнозна цена от близо 260 лв. за мегаватчас. В същото време разчетите на 
бизнеса са били направени при прогнозна цена от 119 лева. Завишението е над 2 пъти, изчисли още Велев. 
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Икономиката ни не е готова да посрещне такъв шок, коментира и Константин Стаменов, председател на УС на 
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/. По думите му, родната икономика не е 
конкурентна спрямо сходните европейски индустрии в ЕС, а да не говорим спрямо трети страни, които не купуват 
емисии.  
Ценовите бомби, които ще избухнат 
Скъпата енергия залага ценови бомби, чиито експлозии предстои да видим в скоро време. Ето няколко от тях, които най-
сериозно ще ни бръкнат в джоба:  
1. "Перфектната буря" с храните  
Увеличението вече е факт, като една от причините е световната тенденция за поскъпването на суровините - те чупят 
рекорди от 2014 г. Когато към нея се прибавят токът и газът, се получава "перфектната буря". Статистиката за средата на 
септември от Комисията за стоковите борси и тържища показва поредно увеличение за седмицата при захарта /2,2%/, 
бялото брашно /близо 3%/, яйцата /5%/, олиото, кравето сирене, киселото мляко /2,2%/ и др. 
2. След горивата и БДЖ увеличава тарифите  
Освен скока в цената на бензина и дизела, при които имаме увеличение над 20%, скъпият ток повлича и цената на жп 
транспорта. „БДЖ – Пътнически превози“ вече прави разчети за повишаване на цените на билетите заради двукратно 
нарасналите разходи на превозвача за ток, съобщи управителят Любен Нанов. „Ние ползваме 150 хиляди гигаватчаса 
годишно ток, тъй като от всичките 565 влака, 470 са електрически. Той струваше дълго време 100-110 лева за мегаватчас, 
а сега е 220-250 лв. Относителният дял на електроенергията в общите ни разходи е 21%. Имаме право два пъти в 
годината да индексираме цените на билетите и в момента правим разчети”, каза Нанов.  
Освен пътническите превози, ще поскъпнат и товарите на железниците. "Пратиха ни писмо, че от 1 октомври вдигат 
цените – това е кръвоносната система за големите товари“, обясни Константин Стаменов от БФИЕК. 
3. Скок на водата  
Цената на електроенергията за ВиК дружествата, която е заложена от КЕВР, е 76 лева. Това е няколко пъти над нивата в 
момента и неминуемо ще се отрази на крайната цена, коментират експерти. 
4. Скъпият газ повлича парното 
Централното отопление ще поскъпне от Нова година, прогнозират експерти. Очакванията са увеличението да е между 5 и 
15%.  
 
В. Сега 
 
√ Енергийният шок парализира властта 
Цените на тока и газа пощуряха у нас и в Европа, заплашвайки да съсипят и икономиката, и семейните бюджети 
България и бездруго е със скромна и крехка икономика, а напоследък я връхлитат криза след криза. Коварният 
коронавирус, политическите трусове, новата бежанска вълна - наши или привнесени, това все са беди, чийто край не се 
вижда. В последните месеци обаче се надига нова заплаха, която може да се окаже опустошителна като цунами - 
експлозията на цените в енергетиката. Токът и природният газ влязоха в кошмарно рали, което вече хвърля в паника цяла 
Европа. Само нашите политици не изглеждат толкова тревожни - вероятно защото са улисани с предстоящите избори, а и 
защото май нямат никакви идеи как да предотвратят цунамито или поне да минимизират щетите. Не че европейските им 
колеги проявяват голяма фантазия - те вече започнаха да обещават и да раздават пари на бизнеса и на гражданите като 
компенсации за скъпия ток. Това обаче не е сериозно решение, само купуване на време и на спокойствие 
А междувременно високите цени на енергията наред с други фактори повлякоха верижно и масово поскъпване.  
"Ситуацията е безпрецедентна, затова се налагат безпрецедентни решения", коментира Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ). Според него скъпият ток не само счупи всякакви досегашни рекорди, но и 
в идните месеци "жегата" на енергийните пазари ще продължи - поне до пролетта. И проблемът не е само за фирмите, 
които вече купуват електроенергия на пазарни цени от борсата. Болници, училища, детски градини, социални заведения 
също се снабдяват от свободния пазар. Само битовите потребители все още са донякъде защитени - все пак КЕВР 
регулира тарифите на тока за тях. Но скъпата енергия ще прогори и техните джобове, защото води до скок на всички 
други цени - от парното и топлата вода до хляба и билета за влак, млякото и месото. Очертава се ценови апокалипсис за 
цели райони на България, които и в момента плащат най-скъпо за водоснабдяване - защото местните ВиК изпомпват 
водата от дълбоко и 70-80% от разходите им са за тока за помпите. 
А колкото и да се опитва Комисията по енергийно и водно регулиране да удържа цените за бита, поскъпването от Нова 
година изглежда неизбежно, въпросът е само с колко ще е. Да му мислят следващите управляващи, защото се нагнетява 
много напрежение - и в бизнеса, и в цялото общество.  
Перспективите са лоши за всички 
Някои заводи ще спрат, защото стоката им става непродаваема заради скъпите енергоизточници. Други ще фалират, 
затиснати от задължения. Трети ще се мъчат да оцелеят с цената на заеми, загуби, съкращения.   
Не личи политиците и висшите чиновници да имат свежи и работещи идеи за излизане от тази инфлационна криза. 
Напоследък зачестиха черните прогнози, че ни чака нова "Виденова зима". Експремиерът Бойко Борисов приписа всички 
злини на основния си враг - президента Радев, и предрече тежка "Румен-Радева зима". Че служебното правителство, 
назначено от държавния глава, е изпуснало юздите на цените и няма никаква идея какво да прави, е очевадно. Но е 
доста нагло Борисов, който управлява цяло десетилетие, да кори други за пороците и несвършената работа в 
енергетиката (а и не само там). 
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Служебният министър на енергетиката Андрей Живков от известно време си говори с бизнеса за възможните спасителни 
мерки, но резултати черно на бяло няма. Той бързо усвои политическия маниер да декларира загриженост и да спира 
дотам. "За нас е важно индустрията да остане конкурентна и да няма фалити и сътресения в икономиката, която изпитва 
трудности заради високата цена на електроенергията през последните месеци", казва той, но не казва как смята да 
избегне трусовете.  
А премиерът Стефан Янев дори нахока бизнеса:  
 "Трябва да се гледа реципрочно на нещата - сред оплакващите се има и производители на метали, чиито цени също са 
се повишили доста напоследък", отсече той преди дни. И продължи в нападателен стил: "В цяла Европа са високи цените 
на тока. От свързаните европейски пазари само Полша е с по-ниски цени от тези в България. Прибързано е да казваме, че 
ще се затварят производства и ще се освобождават хора. Това е по-скоро натиск."   
Но защо полудяха цените и цяла Европа е в паника?  
Говорителката на ЕК Вивиан Лонела каза същото, което повтарят и у нас политици и експерти: че заради пандемията по-
рано цените на тока са били рекордно ниски и е логично сега да се очаква повишение; че има редица фактори, които 
допринасят за това - засиленото глобално търсене на синьо гориво и икономическото възстановяване; поскъпването на 
въглеродните квоти. Но пък цените на тока от възобновяеми източници остават стабилни, за утеха добави Лонела. Това 
звучи като във вица за падащия от 100-етажен небостъргач човек, който, летейки надолу между 50-ия и 40-ия кат, 
възкликнал "Дотук добре".  А после - какво? 
Дали някога европейските политици и еврочиновници ще си признаят, че с техните мащабни идеи за зелена енергетика, 
зелена икономика и зелени пактове всъщност здраво оплетоха конците и днешният ценови хаос е плод и на техните 
усилия, опаковани като спасяване на планетата от парникови емисии, разхищение на ресурси и екокатастрофа? Дотации 
за ВЕИ-та, квоти за парникови газове, сложни компенсации и фондове, заклеймяване на изкопаемите горива и дори на 
ядрените централи - всички тези схеми и цели също имат принос за високите цени на тока в Европа днес. 
Европа се оказа напълно неподготвена и за поскъпването на природния газ. Прехвалените стратези на ЕС дори не 
подозираха, че след като ковид стресът, който парализира цели отрасли през 2020 г., отшуми, европейските икономики 
ще имат нужда от много енергия.  
В момента ключовият доставчик "Газпром" май прави показно на европейските си клиенти колко са зависими и 
безпомощни по отношение на руския природен газ. А 40 евродепутати написаха на ЕК писмо, с което искат спешно 
разследване на "Газпром" за нарушение на правилата за конкуренцията. Според авторите на писмото руската компания 
нарочно свива доставките и "помпа" цените, за да напомни, че е важен фактор и не бива да се пречи на старта на 
газопровода  "Северен поток 2“. Комисията още не е отговорила на апела, но обеща да излезе с мнение скоро.  
Какво да се прави 
През септември средната цена на тока в сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса е 238,28 лв. 
на мегаватчас, като имаше пикове над 400 лева. За сравнение - през юли цената е била 185,59 лв. на мегават час, т.е. 
само за два месеца има 30% поскъпване. А прогнозата на КЕВР беше, че в периода за периода юли 2021 - юни 2022 г. 
цената на тока за бизнеса ще е около 119 лв. за мегаватчас. С други думи, реалната цена е над два пъти по-висока от 
прогнозната - разликата е цели 140 лева.  
Ето защо АИКБ преди дни предложи държавата временно да поеме половината от този "свръхразход" от 140 лв. за 
мегаватчас за бизнеса. За да се субсидират фирмите със 70 лв. на мегаватчас в следващите 6 месеца - до идния март, са 
необходими "само" 840 млн. лева.  Сумата звучи бомбастично, а предложението изглежда еретично. Откъде ще се вземе 
такава гигантска сума?   
Има начин, твърдят от АИКБ, защото "разходите за едни са приходи и печалби за други".  И дават пример с АЕЦ 
"Козлодуй". От безпрецедентно високите цени на тока атомната централа ще получи извънредна печалба от над 1.3 
млрд. лв. "Тези пари им падат от небето, не са от инвестиции, иновации, от оптимизирани разходи", обяснява Васил 
Велев.  Накратко, идеята е неочакваните печалби от аномалните цени да отидат за подпомагане на жертвите на 
поскъпването.  
Но дори да бъде одобрено някакво компенсиране, това е временно решение. Проблемът с "капризните" цени на 
енергоизточниците остава и се задълбочава заради недалновидни решения на политиците (особено в Европа) и 
растящите апетити на разните енергийни лобита.   
"Цената на природния газ ще продължи да се вдига, защото не се инвестира в проучвания, в търсене и добив. Европа 
дълго време мислеше, че ВЕИ-тата са бъдещето и могат да заместят фосилните горива, но виждаме, че не могат", 
коментира енергийният експерт Боян Рашев.  Въглищата довчера бяха обречени, но днес изглежда рано да бъдат 
отписвани. А прословутата Зелена сделка в ЕС води до все по-високи котировки на въглеродните емисии и до жестоко 
оскъпяване на "черната" електроенергия (от изкопаеми горива). 
Цената на въглеродните емисии вече надхвърля 60 евро за тон и ще продължи да се вдига, което хвърля в паника редица 
производства в индустрията ни - основно добивни, металургични, химически предприятия. Ето защо Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) ще настоява правителството - което и да е то, да предприеме 
специални мерки за защита на енергоинтензивната индустрия от ценовия шок. “Става дума за компенсации за 
въглеродни емисии, разрешени с евродиректива до 2030 г.,” обясни Константин Стаменов, председател на Българската 
федерация на индустриалните енергийни консуматори. Той призна, че още няма изчисления каква сума би била 
необходима за такава подкрепа. 
ЕС с една ръка дава, с друга - взима 
В безвластието до появата на работещо мнозинство в парламента и редовен кабинет България пропуска възможности 
умно и ефективно да се възползва от Фонда за възстановяване на ЕС и да финансира трансформацията на голяма част от 
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икономиката ни. Още повече че България вече е подписала Зелената сделка, с която се ангажира да намали с 55% 
въглеродните емисии до 2030 г., а това неизбежно ще удари производството на енергия от въглища. 
Все още непредаденият в Брюксел български План за възстановяване и устойчивост предвижда в тази връзка единствено 
проект, според който държавната ТЕЦ „Марица-изток 2" ще замени въглищата с природен газ.  Двете нови лица на 
политическата сцена - Кирил Петков и Асен Василев, още докато бяха служебни министри, направиха знаково посещение 
в сърцето на Маришкия басейн - Раднево, и обещаха на миньорите да бранят бъдещето на въгледобива.  Василев дори 
обяви за "огромно престъпление" подписаното задължение за намаляване на вредните емисии, без тогавашните 
управляващи да са си "написали домашното", т.е. да са измислили решение как страната ще изпълни този ангажимент. 
Двамата бивши министри смятат, че преминаването на тецовете от въглища към газ не е панацея. "Сега ще инвестираме 
1.2 млрд. лв. в газови турбини, а след 10 години ще сме в същото положение с тях - тогава цената на емисиите на газа ще 
стане прекалено висока. Трябва да се намери друго решение, например използване на въглеродния диоксид, който да се 
хваща и да отива в химически заводи. Има решения, свързани със съхранение на енергия, с преминаване на други 
енергоизточници. Това трябва да бъде обследвано и да се вземе най-доброто решение заедно с хората на място, които 
познават спецификата на региона и на технологията", заяви Василев. Той обясни, че екипът на служебния вицепремиер 
Атанас Пеканов е включил в плана за възстановяване проекта на ТЕЦ “Марица-изток 2” за превключване на газ само 
защото той е бил донякъде готов.  
Други представители на бизнеса обаче са категорично против. "Вредно е да бранят въглищата, дори за самите работници 
там", категоричен е Васил Велев от АИКБ. Тези дни той разви идеята на територията на мините да се изградят 
фотоволтаични централи. Цената на соларния ток е средно 55 лв. - в пъти по-евтино от въглищната електроенергия, 
освен това е чисто производство, без вредни емисии. 
"Има заявки за изграждане на фотоволтаични мощности за над 8000 мегавата. Целият комплекс "Марица-изток" дава 
3200 мегавата. Ние спокойно там може да изградим 10 000 мегавата слънчеви централи на площта на мините. А цялата 
въглищна енергетика може да бъде заменена с 20 000 мегавата фотоволтаици. От тях 5000 за собствени нужди може да 
изградят предприятията и те ще го направят - за 6-8 седмици се прави, но една година е ходене по мъките за 
преодоляване на различни административни процедури", обясни Велев. 
Според АИКБ държавните институции трябва да направят пътна карта за съкращаване на "черното" електропроизводство 
с ясни междинни срокове - 2025 и 2030 г., с крайна дата за преустановяване на въглищното електропроизводство 31 
декември 2035 г. Дотогава по-голямата част от работещите в мините ще се пенсионират и проблемът със съкращаването 
на работна ръка няма да е толкова голям. "И сега губим по 40 000 души годишно на пазара на труда заради 
демографската криза. Защото ако 120-110 хил. годишно излизат в пенсия, тези, които започват работа, са 60 хиляди. В 
целия комплекс “Марица-изток” са заети 12 000 души", заяви Велев. 
Поддръжниците на ядрената енергетика имат друго виждане - Зелената сделка налага да развиваме нови ядрени 
мощности. Самият служебен премиер Стефан Янев коментира тези дни, че България отдавна е трябвало да реши дали ще 
строи АЕЦ "Белене", още повече че "страната ни вече е извървяла половината път, като е вложила много пари в 
оборудване". 
"Ако ще заместваме въглищата с друг източник на енергия, това трябва да са базови мощности - да работят 24 часа в 
денонощието, 8760 часа в годината, независимо дали е на газ или ядрено гориво", смята Константин Стаменов и БФИЕК. 
За заводите от тежката индустрия, които имат непрекъснати производства, фотоволтаични централи, които зависят от 
слънчевото греене и заработват само по 1300 часа годишно, не вършат работа. И още нещо важно - новите енергийни 
мощности трябва да са конкурентни, да работят на пазарен принцип, а не да бъдат субсидирани от потребителите с такси 
от типа на "задължение към обществото", изтъква БФИЕК.  
Оценките на бизнеса за начина, по който държавата „управлява“ енергийната криза, са унищожителни. Красимир Дачев, 
едър индустриалец, очаква цената на тока да пробие още рекорди и да достигне немислимите 500 лева за киловатчас. 
Предприятията пак ще започнат да спират, да освобождават персонал, приходите в бюджета ще намалеят, а политиците 
ни се занимават с демагогия, не със съществените неща, критикува Дачев. 
Остава надеждата, че нещо ще се промени след изборите. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Алибегов: Защо хората не спазват мерките? На улицата сме без нито един лев! 
Добрин Иванов от АИКБ посочи причината за нахлуването на ДАНС в КЕВР и енергийната борса  
Цяло лято алармирахме, че трябваше да бъдат изготвени мерки. Трябвало да се приеме бюджетът. Случи се точно това, а 
мерки няма! Питаме се защо хората не спазват Ковид мерките. Защото не знаем какво ще се случи утре! Всички нощни 
заведения са оставени на улицата без нито един лев. Това заяви председателят на Българската асоциация на заведенията 
(БАЗ) Ричард Алибегов в "Денят ON AIR". 
Алибегов бе част от срещата на туристическия бранш с премиера Стефан Янев, където бе постигнато "принципно 
съгласие за няколко общи действия". На нея председателят на БАЗ даде отсрочка от 10 дни за спешни мерки в подкрепа 
на бизнеса, но такива в скоро време не очаква. 
"Миналия път стояхме 2-3 месеца без мерки, докато се нагласим и тръгнат парите. Сега стоим 2-3 месеца без мерки. 
Много добре знаем колко време се изготвят – в добрия вариант 2 месеца", посочи Алибегов. 
"Докато се конституират органите, докато се приемат нормативните актове – най-малко 2 месеца. Но проблемът след 
това е разплащането. Има мерки от 2020 г., които още не са разплатени, а "Бюджет 2021" трябва да бъде разплатен до 
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края на годината", поясни изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Добрин Иванов.  
И двамата представители на бизнеса не виждат как до края на годината ще остане време да се направят мерки, да се 
кандидатства по тях и да започнат да се изплащат. 
"Не знам кога ще тръгнат първите пари към бизнеса. Ограничени сме откъм приходи, но разходите са на 100%. 
Надявахме се тези мерки да влязат в антикризисния план, а сега се оказва, че няма пари и няма нито една изготвена 
мярка", подчерта Алибегов в ефира на Bulgaria ON AIR. 
В началото на разговора стана ясна и причината за нахлуването на ДАНС в Българската независима енергийна борса 
(БНЕБ). 
"В началото на август от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) подадохме сигнал на 
органите на реда за високите цени в БНЕБ. Месеци по-късно беше направена проверка за събиране на доказателства във 
връзка със сигнала", съобщи Добрин Иванов. 
Тогава цената на българската електроенергия е била най-високата в Европа. От проверката на ДАНС Иванов 
очаква установяване на престъпни действия. 
"При инсталирани мощности и възможност да се увеличи предлагането на електроенергия, това не беше направено и с 
което цената се повиши. Това е безстопанственост, пропуснати ползи за българските енергийни компании и висока цена 
за българския бизнес. Ако това е направено умишлено, трябва да последват наказания", категоричен бе изпълнителният 
директор на АИКБ. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
3e-news.net 
 
√ ДАНС и МВР проверяват Енергийния регулатор за цените на свободния пазар на ток  
Служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и МВР са влезли днес на проверка в Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР). Фокусът на проверката не е ясен, но е свързан с високите цени на енергоносителите в 
последните седмици. За проверката потвърдиха пред 3eNews и Dir.bg от КЕВР. Става въпрос за преглед на вътрешна 
документация на енергийния регулатор, обясниха оттам. Има документи, които са свързани и с търговията с 
електроенергия на свободния пазар, където се наблюдава бум в последните месеци. Именно КЕВР може да извършва 
проверки по повод на дейността на енергийната борса и участниците на нея, спазвайки изискванията по REMIT. 
От КЕВР вече обявиха, че оказват пълно съдействие на служителите на ДАНС и МВР. 
Припомняме, че още на 11 август експерти на държавната агенция и на вътрешното министерство направиха проверка на 
работата на Българската независима енергийна борса. Малко след това проверка бе направена и в Българския енергиен 
ходлинг, който е принципал на основните производители на електроенергия за свободния пазар у нас. 
Проверката през август бе инициирана и по сигнал на бизнеса. От Асоциацията на индустриалния капитал в България 
тогава внесоха сигнал до правителството заради високите цени на свободния пазар. Държавата все още не е обявила 
резултати от тази проверка по сигнал. 
Последното предложение на АИКБ в посока успокояване на енергийните цени бе за въвеждане на компенсационен 
механизъм за бизнеса през зимните месеци. 
 
В. Дума 
 
√ Службите влязоха в КЕВР заради скъпия ток  
Представители на ДАНС и МВР влязоха на проверка в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с 
разследване срещу високите цени на електроенергията на свободния пазар. Иззети са документи, свързани с търговията 
с ток на борсата, на която в последните месеци бяха постигани рекордни тарифи. От регулатора обявиха, че оказват 
пълно съдействие на ДАНС и МВР. Още в средата на август Спецпрокуратурата започна работа по сигнал на 
работодателите за скъпия борсов ток. Според Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска 
камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
държавната енергетика се управлява престъпно и зловредно. Сигналът им бе и до ДАНС, МВР и ГДБОП.  
Служебният премиер Стефан Янев още преди две седмици каза, че енергийното министерство подготвя мерки, които да 
намалят цените на електроенергията. Преди ден той обяви, че правителството подготвя пакет от неотложни мерки за 
противодействие на инфлацията и скока в цените на електроенергията и горивата. По думите му мерките може да бъдат 
обявени още тази или в началото на следващата седмица.  
Борсовата цена на тока остава висока въпреки включването на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" и приключилите 
плановите си ремонти американски въглищни електроцентрали. 
Това не е първата проверка за борсови манипулации. Такава започва при всяко досегашно рязко повишаване на цената 
на тока на Българската независима енергийна борса. Този път обаче електроенергията поскъпва драстично и на 
останалите европейски пазари.  
 

 
 
 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/240212-alibegov-ostaviha-ni-na-ulitsata-bez-nito-edin-lev
https://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-70-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-mwh-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD,-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_91813
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ Паричното предлагане в България расте с 13,6% през август 
Депозитите в банковата система през миналия месец са 99,495 млрд. лева, а заемите за бизнеса и домакинствата 
достигат 68,326 млрд. лева, отчете БНБ 
Паричното предлагане в България нарасна с 13,6% през август на годишна база, показват предварителните данни на 
Българската народна банка (БНБ). 
За сравнение, годишното увеличение през юли беше 13,4%, през юни – 13%, през май – 12,7%, през април – 12,8%, през 
март – 13,6%, през февруари – 13,3%, през януари – 12,7%. В края на миналата година паричното предлагане отбеляза 
ръст от 10,9%, през ноември – 9,8%, през октомври – 9%, а през септември – 9,3%. В края на 2019 г. паричното предлагане 
имаше 9,9% годишен ръст. 
През август 2021 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 13,6% при 13,4% годишното 
нарастване през юли 2021 година. В края на август 2021 г. широките пари са 122,007 млрд. лв. (95% от БВП) при 120,287 
млрд. лв. към юли 2021 г. (93,7% от БВП). 
Най-бързоликвидният им компонент – т. нар. „тесни пари“ (М1), който включва парите извън банките и безсрочните 
депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през август расте с 20,7% на годишна база (19,8% 
годишен ръст през юли 2021 г.). 
 

 
 
Наблюденията на Investor.bg показват, че продължава тенденцията на ръст на спестяванията в банките. 
Към 31 август депозитите на неправителствения сектор са 99,495 млрд. лв., като годишното им увеличение е 12% (11,8% 
годишно повишение през юли 2021 година). 
Спестяванията на фирмите са 31,264 млрд. лв. и в сравнение с края на август на 2020 г. те се увеличават с 13,5% (15,2% 
годишно повишение през юли 2021 година). 
Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 18,3% на годишна база през август (2,5% годишно понижение през 
юли) и в края на миналия месец достигат 4,198 млрд. лв. 
Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, са 64,033 млрд. лв. и се увеличават с 10,9% спрямо 
август 2020 г., при 11,2% годишен ръст през юли. 
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В БНБ изчисляват, че нетните вътрешни активи в края на август са 71,849 млрд. лева и се увеличават с 8,7% спрямо същия 
месец на 2020 г. (9,6% годишно повишение през юли). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, 
възлиза на 72,781 млрд. лв. и нараства спрямо август 2020 г. с 8,9% (9,8% годишно увеличение през юли тази година). 
През август вземанията от неправителствения сектор се увеличават със 7,4%, като достигат 70,417 млрд. лв., при 7,2% 
годишно увеличение през юли. 
Към 31 август кредитите за неправителствения сектор са 68,326 млрд. лв., като месец по-рано бяха 68,065 млрд. лв. 
Ръстът на годишна база е със 7,5%, при 7,2% годишно повишение през юли. 
В централната банка посочват, че изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от 
нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните 
дванадесет месеца е 277,6 млн. лева. 
На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 277,6 млн. лв. (в т. ч. 31,1 млн. лв. през август), като за 
последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити. 
Кредитите за бизнеса нарастват с 4,2% на годишна база през август, при 4,5% годишно повишение през юли, като в края 
на месеца достигат 35,768 млрд. лв. 
Заемите за домакинствата са 27,795 млрд. лв. и спрямо август 2020 г. се увеличават с 11,5% (10,8% годишно повишение 
през юли тази година). 
В края на август жилищните кредити са 13,336 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 15,8%, при 15,1% годишно 
увеличение през юли. 
Потребителските заеми възлизат на 12,878 млрд. лв. и се увеличават с 9,8% спрямо август 2020 г. (9,3% годишно 
повишение през юли 2021 година). 
На годишна база другите кредити намаляват с 12,2% (12,6% годишно понижение през юли 2021 г.), като достигат 390,1 
млн. лева. 
В БНБ отчитат, че заемите за работодатели и самонаети лица се понижават с 3,2% на годишна база през август 2021 г. 
(1,2% годишно намаление през юли 2021 г.) и в края на месеца са 389,5 млн. лв. 
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4,763 млрд. лв. (3,7% от БВП) в края на август 2021 година. В 
сравнение с август 2020 г. те се увеличават с 9,9% (8% годишно повишение през юли 2021 година). 
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Нетните чуждестранни активи са 73,805 млрд. лв. в края на август, при 72,252 млрд. лв. в края на юли. Те нарастват с 
14,9% в сравнение с август миналата година, при 13,9% годишно повишение през юли 2021 година). 
През миналия месец чуждестранните активи се увеличават с 15,7% (12,3% годишен ръст през юли), като достигат 85,152 
млрд. лева. 
Чуждестранните пасиви са 11,347 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 21,3% (1,6% годишно повишение през юли 
2021 година). 
 
√ В Плана за възстановяване са предвидени 100 млн. лева за напояване 
Земеделските стопани ще могат да се възползват директно от финансирането  
100 млн. лева са предвидени за напояване в последния вариант на частта „Устойчиво земеделие“ от Националния план 
за възстановяване и устойчивост (НПВУ), от които земеделските стопани ще могат да се възползват директно. Това 
съобщи заместник-министърът на земеделието Георги Събев на видеоконферентна среща с браншови организации в 
сектора. 
Бюджетът на проект „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ нараства със 
150 млн. лева. По този начин безвъзмездната финансова помощ за секторите селско и горско стопанство ще бъде над 500 
млн. лв., информира агроминистерството.  
Причините за актуализацията са свързани с ограничените срокове за всички необходими действия, включително 
кумулативна оценка на въздействието върху околната среда и оценка от ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“. 
Чрез ново направление „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“ във Фонда 
фермерите директно ще кандидатстват за инвестиции в поливни системи, системи за капково напояване, инсталации за 
дъждуване; за пречистване и рециклиране на води; иновативни съоръжения за пестене на вода; резервоари за 
съхраняване на вода; цифрови системи за автоматизирано напояване, информира аграрният заместник-министър. 
Със средства от Фонда ще се насърчават инвестиции и в още три направления: Инвестиции в технологична и екологична 
модернизация; Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци, 
както и Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за мъжки разплодни животни. 
Припомняме, че в Плана за възстановяване се предвиждаше ресурс от 847,9 млн. лв., който да се насочи към държавното 
предприятие „Напоителни системи“ за периода 2021-2025 г. Служебното правителство обаче премахна тази мярка от 
плана. 
 
√ Външнополитическото наследство на Меркел - хладни трансатлантически отношения 
Съюзът на САЩ и Европа отслабна през годините заради предизвикателства като Китай, Русия и постоянно 
намаляващото доверие в Америка  
След като влезе в Белия дом през януари, президентът на САЩ Джо Байдън реши Ангела Меркел да е първият 
чуждестранен лидер, на когото ще се обади в знак на завръщане към трансатлантическа нормалност след сътресенията в 
ерата на Тръмп, както отбелязаха негови съветници. 
Германският канцлер имаше други планове. Тя отхвърли предложението за обаждане в онзи петък следобед, защото 
щяла да бъде в провинциалната си вила близо до Берлин, където прекарва няколко уикенда в грижи за зеленчуковата си 
градина и разходки край езерото, съобщиха запознати с разговорите хора. 
Нейните съветници предупредиха, че Байдън трябвало да се обади на редица други лидери преди нея, но тя отхвърли 
символизма като ирелевантен и поиска от тях да ѝ уредят друга дата за телефонен разговор. Той се състоя следващия 
понеделник, когато Меркел се завърна на работа, припомня Wall Street Journal. 
Пренебрежението към „първото обаждане“ може да е символично, но е в унисон с реалността, която се затвърди по 
време на управлението на Меркел – охлаждането на трансатлантическите отношения, свързващи Берлин с Вашингтон и 
Европа със САЩ след края на Втората световна война. 
През 2005 г., когато стана първият избран от народа канцлер, Меркел беше стабилен съюзник на САЩ, един от малкото 
видни европейски политици, които подкрепиха нахлуването на президента Джордж У. Буш в Ирак. 
Сега, когато се готви да напусне поста си след четвъртия си мандат, след като взаимодейства с четирима американски 
президенти, Меркел позволи рязко нарастване на икономическата зависимост на страната си от Китай, прокара обхватна 
енергийна сделка с Русия, присъедини се към Франция в оспорването на американското политическо влияние в Европа и 
отхвърли американските искания в области като икономическата политика и отварянето на Берлин към китайските 
технологии. 
Меркел не е кандидат на изборите в неделя, а новият канцлер – лидерът на получилата мнозинство партия, ще поеме 
поста ѝ веднага след сформирането на ново коалиционно правителство – процес, който може да отнеме няколко месеца. 
Двамата фаворити за заместници на Меркел като канцлер – кандидатът на левоцентристите Олаф Шолц и претендентът 
на консерваторите Армин Лашет, се готвят да продължат подхода ѝ. И двамата са критични към някои американски 
политики и подкрепят близките търговски отношения с Китай и Русия. Допитвания показват стабилно намаляване на 
доверието в САЩ сред мнозинството германци. 
По време на управлението на Меркел САЩ станаха по-изолационистки настроени и вниманието във външната им 
политика се насочи към Азия. При президента Доналд Тръмп отношенията прераснаха в открита враждебност. В същото 
време Пекин се превърна от бързо растящ развиващ се пазар в глобална икономическа и военна супер сила. 
Тази промяна също се корени в променящите се възгледи а канцлера. Като лидер Меркел постепенно се разочарова от 
САЩ, началото беше поставено от световната финансова криза през 2008 г., за която тя обвини отчасти разхлабените 
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финансови регулации в Америка. Оттогава Меркел разви заслепение към Китай, което комбинираше притеснение от 
тоталитарните му наклонности с възхищение от бързия му растеж и технологичен напредък, става ясно от съветници, 
доверени лица и собствените ѝ изявления. 
Меркел и повечето лидери на ЕС продължават да се възприемат като част от западен съюз, който споделя основни 
ценности, демократични институции, уважение към върховенството на закона и вяра в свободните пазари. Русия остава 
под европейски санкции заради агресията си в Украйна, а редица европейски правителства разхлабиха връзките си с все 
по-автократичния Китай. 
Но повечето споделят усещането, че САЩ са станали непостоянен и ненадежден партньор, свързван с Европа от 
намаляващ списък с общи интереси – усещане, което узря много преди враждебността в ерата на Тръмп. 
Байдън изтъкна ползите от американското сътрудничество с Европа, но си навлече критики заради неадекватните 
консултации по изтеглянето от Афганистан, а напоследък и с договарянето на нов пакт в областта на сигурността с 
Великобритания и Австралия, който доведе до дипломатически разрив с Франция. 
Администрацията се стреми да създаде по-положителни отношения с германското правителство след язвителността в 
годините на Тръмп, като смекчи реториката към Берлин и отмени заповед на Тръмп за преместване на американски 
военни от Германия. 
Говорителят на Държавния департамент Нед Прайс похвали ръководството на Меркел като ключов фактор в близките 
отношения между двете страни по-рано този месец. „Нейното лидерство в много отношение е отговорно за настоящото 
състояние на американско-германските отношения и ние сме благодарни за това“, изтъкна той. 
Пътуване до Калифорния 
Израснала в комунистическата Източна Германия, на младини Меркел е заслепена от Запада и Америка. Като млад учен 
тя си обещала, че след пенсионирането си ще емигрира на Запад и след това ще замине за Америка. След рухването на 
Берлинската стена през 1989 г. първото ѝ пътуване в чужбина е до Калифорния. 
Меркел влезе в политиката малко след това и две години по-късно стана министър-председател и лидер на 
консерваторите през 2000 г. 
Когато стана канцлер през втория мандат на Джордж У. Буш, тя беше привърженик на нахлуването в Ирак, което я отличи 
от много други европейски лидери. Впоследствие Меркел разви близко приятелство с Буш, което продължава и до днес, 
според нейни съветници. Меркел разведе Буш в избирателния ѝ окръг, Буш пече хамбургери за Меркел в ранчото си в 
Тексас. 
„Не може да има обединена и силна Европа, ако тя се противопоставя на Америка“, заяви Меркел през 2005 г. 
През годините обаче тя изгуби търпение спрямо начина, по който Вашингтон преследва собствените си интереси, 
навреждайки на съюзниците си. След като несъстоятелността на Lehman Brothers запрати света в най-голямата му 
финансова криза от 30-те години на миналия век, Меркел заяви в реч, че това нямало да се случи, ако „англо-саксонските 
банки и твърдото лобиране на Wall Street“ не бяха подкопали усилията на Германия и други страни да регулират света на 
финансите. 
Скептицизмът нарасна при управлението на президента Барак Обама. Съветници казват, че Меркел го смятала за 
нестабилен и празнословен партньор, който понякога се меси не където му е работа. 
По време на администрацията на Обама преглед на дейностите на Националната агенция по сигурност разкри през 2013 
г., че агенцията е шпионирала Меркел и редица други световни лидери, като е подслушвала телефоните им. Белият дом 
съобщи, че е прекратил дейностите, когато научил за тях. 
Макар че отношенията им се подобриха и станаха сърдечни в края на втория мандат на Обама, залитането на президента 
към Азия и многократните му критики към фискалната политика на Германия и набъбващия излишък по текущата сметка 
допринесоха за отчуждаването им. 
Отношенията достигнаха дъно при Тръмп, като САЩ наложиха наказателни мита на ЕС заради предполагаема заплаха за 
националната сигурност на Америка и нареди изтегляне на американските военни от Германия. Тръмп често посочваше 
Германия като страна, която допринася малко за отбраната в Европа и влезе в пререкание с Меркел заради изтеглянето 
на САЩ от ядреното споразумение с Иран от 2015 г. Той също така заплаши с мерки срещу германски автомобилни 
производители и обвини Меркел, че е контролирана от Русия. 
До 2019 г. Меркел се отказа от надеждите да поправи отношенията си с Тръмп. В реч в Харвардския университет същата 
година тя говори за търговските бариери и лъжите, което беше широко интерпретирано като упрек към Тръмп. 
Погледната от Берлин, американската политика се отдалечаваше от съюзнически отношения. Нейният ангажимент към 
Европа изглежда отслабваше на фона на затварянето на Вашингтон, растящите критики към свободната търговия и 
конкуренцията и въвличането в културни войни. 
Поставянето от Тръмп на НАТО под съмнение и протекционисткият му щурм срещу европейските съюзници, включително 
Берлин, разтърсиха тяхното доверие в трансатлантическите връзки. За Меркел това означаваше, че Европа все повече ще 
трябва да разчита на себе си икономически, дипломатически и военно. 
„Времената, когато можехме да разчитаме на другите, са в миналото…, ние, европейците, трябва да поемем съдбата си в 
собствени ръце“, каза Меркел в реч от 2017 г. 
Кадрите с поддръжници на Тръмп, които щурмуваха Капитолия през януари, затвърдиха това мнение. „Как можем да 
разчитаме на САЩ за глобален ред, когато те не могат да заздравят демокрацията у дома?“, казва съветник на Меркел. 
Изтеглянето от Афганистан 
Надеждите, че Байдън ще възвести връщане към статуквото се изпариха след прибързаното изтегляне на американските 
военни от Афганистан миналия месец, отбелязват двама съветници на Меркел. 
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Въпреки традицията си на пацифизъм след Втората световна война, Германия имаше един от най-големите военни 
контингенти на НАТО в Афганистан. Меркел многократно трябваше да инвестира политически капитал в осигуряването на 
парламентарно одобрение за мисията. 
Тя била смаяна, когато американските военни напуснали ключово летище, което било жизненоважно за евакуирането на 
германските военнослужещи, без да уведомят Берлин, казват съветниците ѝ. 
Американски представители оспорват твърденията, че не са се консултирали с афганистански ръководители за 
напускането на военно-въздушната база Баграм, но не казват дали други съюзници са били консултирани или 
уведомени. 
Решението на Байдън за изтегляне от Афганистан показа упадъка на Америка като конструктивна глобална сила – 
потенциално катастрофално развитие за ЕС, който спешно поискал блокът да възприеме по-независима позиция, казва 
съветник на Меркел. 
С промяната на отношенията със САЩ Меркел става все по-увлечена по Китай. Тя посети страната 13 пъти по време на 
управлението си, повече от всеки друг голям западен лидер. През 2010 г. тя празнува там рождения си ден, а домакините 
ѝ организираха частна обиколка на известния мавзолей на Теракотената армия в Сиан. Тя учила китайска история, 
политика и икономика, казва бившият ѝ съветник по външната политика Кристоф Хьозген. 
Меркел остава критична към еднопартийното управление в Китай. Тя прие тибетския лидер в изгнание Далай Лама и 
редовно осъждаше отношението на Китай към малцинствата. При първото си пътуване до Китай тя поиска да посети 
китайските лидери на Католическата църква. Но според съветниците ѝ Меркел смята възхода на страната за неизбежен. 
Интересът на Меркел отчасти отразява ролята на Китай като най-голям търговски партньор на Германия. За разлика от 
почти всички останали западни икономики Германия има относително малък търговски дефицит с азиатския гигант, 
който е един от най-големите ѝ пазари. Автомобилният концерн Volkswagen прави около половината си продажби в 
Китай, а много германски производители продават повече в Китай, отколкото на други пазари, включително Германия. 
Но възгледите ѝ надхвърлят само икономическите съображения. След последното си пътуване до Китай в края на 2019 г. 
тя посети Ухан седмици преди градът да се превърне в епицентъра на коронавирусната пандемия. Меркел казала на 
съветниците си, че страната става по-тоталитарна, но управлението ѝ на икономиката е по-ефективно. 
За сметка на това ЕС и САЩ са все по-засегнати от поляризация и бюрократична инерция. Изборите в западните 
демокрации обикновено произвеждат лидери с все по-ниско качество, казала тя неотдавна пред свои доверени лица. 
Меркел изрази тези възгледи в непопулярна реч през 2019 г. на форум за политиката в областта на сигурността в 
Мюнхен. Според нея стремежът на Китай към глобална домиnация е естествено развитие предвид размера и 
населението му. Байдън, който по това време беше бивш вицепрезидент, готвещ се да обяви кандидатурата си за 
президент, беше в публиката. 
“Китай, със своето население от 1,3 млрд. души е толкова по-голям. Можем да работим усилено, да бъдем удивителни и 
страхотни, но като страна с 80 млн. души население няма да можем да надделеем, ако Китай реши, че вече не иска 
добри отношения с Германия“, заяви тя. 
Това според бивши и настоящи съветници на Меркел е причината тя да смята, че всеки опит на САЩ за сдържане на 
Китай е обречен на провал. 
През 2020 г. САЩ изпратиха представители на правителството в Европа по време на пандемията, за да изразят смесица от 
заплахи и обещания в опит да убедят страните да изключат китайския телекомен гигант Huawei от 
телекомуникационните си мрежи, за да предотвратят предполагаем шпионаж на компанията в полза на Китай. 
Кампанията беше до голяма степен игнорирана. В Германия закон за мрежовата сигурност от 2019 г. позволи на мрежови 
оператори да използват оборудване на Huawei. Високопоставен съветник на Меркел посочва разкритията, че собственият 
мобилен телефон на Меркел е бил подслушван от американските разузнавателни служби години наред и допълва, че тя 
не се страхува от китайско наблюдение. 
Според съветника канцлерът смята, че повече, а не по-малко икономически ангажименти са необходими между Запада и 
Китай за създаване на взаимна зависимост и предоставянето на по-добър лост на демокрациите спрямо Пекин в бъдеще. 
Партньорство с Франция 
Ключов елемент в усилията на Меркел за изграждане на по-независима Европа – силно закотвена на Запад от гледна 
точка на демокрация и върховенство на закона, но икономически и дипломатически стъпила на собствените си крака, е 
съживяването на партньорството на Германия с Франция. 
Съюзът беше движещата сила зад създаването на ЕС, но отслабна през последните десетилетия с нарастването на 
германската икономическа доминация на фона на стагнацията във Франция. 
Франция настояваше Европа да се еманципира от американското влияние след дните на Шарл дьо Гол начело на 
страната през 60-те години на миналия мек. През последните години президентът Еманюел Макрон стана партньор на 
Меркел в създаването на независими политики на ЕС спрямо Китай, Русия и Иран, казват представители и на двете 
страни. 
Дългогодишното разочарование на Франция от Вашингтон изригна публично миналата седмица след обявяването на 
ново военно сътрудничество между САЩ, Великобритания и Австралия. Споразумението включваше продажбата на 
американски ядрени подводници на Австралия и доведе до отмяна на по-ранна сделка на страната за закупуване на 
френски дизелови подводници. Париж повика посланика си във Вашингтон, рядък ход сред съюзници, а външният 
министър Жан-Ив льо Дриан заяви, че пактът е „удар с нож в гърба“ на САЩ и Австралия. 
В сряда Байдън и Макрон говориха по телефона и заявиха, че ще търсят начини за възстановяване на съюза. Байдън 
потвърди ангажимента си за обсъждане на въпроси от стратегически интерес с Франция и други европейски партньори. 
Макрон заяви, че френският посланик ще се върне във Вашингтон идната седмица. 



12 

 

“Времената, когато можехме да разчитаме на американските гаранции в областта на сигурността, приключиха и няма да 
се върнат“, коментира бившият френски премиер Жан-Марк Еро. „Сега ключовият въпрос за нас е как Европа може да 
стане демократична и политическа сила в света“, допълва той. 
Меркел засили френско-германското партньорство, за да отправи предизвикателство пред желанията на Вашингтон в 
инвестиционна сделка с нейно посредничество между ЕС и Китай. Меркел започна работа през 2020 г. по споразумение, 
което според нея ще подобри достъпа на европейски и китайски компании до насрещните пазари. 
С помощта на Париж Меркел постигна подписването на споразумението през декември, седмици преди Байдън да 
встъпи официално в длъжност, за да се избегне намеса от новата администрация, казват германски, френски и 
европейски представители. 
Меркел също така парира подкрепят от САЩ опит в Европа за блокиране на газопровода „Северен поток“ 2 от Русия, като 
спечели подкрепата на Макрон, част от съветниците на когото бяха против проекта. След дни на интензивна дипломация, 
включително дълги телефонни разговори между Меркел и други европейски лидери европейските регулации, които 
застрашаваха проекта, бяха разводнени. 
САЩ се отказаха от противопоставянето си на завършването на газопровода през юли, заличавайки ключов източник на 
напрежение между Вашингтон и Берлин въпреки критиките от Украйна и от членове на Конгреса, които предупредиха, че 
Москва може да използва газопровода като геополитическо оръжие. Очаква се той да влезе в експлоатация по-късно 
тази година. 
Полша, която е най-големият европейски критик на проекта и ревностен съюзник на САЩ, остана разочарована, след 
като Байдън отмени санкциите срещу проекта за газопровод. Ходът убеди страната, че не може да разчита на Вашингтон, 
казва представител на полското правителство. Варшава смята да отмени споразумение за милиарди долара за ядрена 
централа със САЩ, договорено при Тръмп, и ще предложи договора на Франция, допълва представителят. 
Жозе Мануел Барозо, който беше председател на Европейската комисия два мандата, отбелязва, че американско-
китайската надпревара може да сближи Европа и САЩ. 
„Ако ситуацията между САЩ и Китай прерасне в пълен разрив, европейците ще трябва да направят избор. Но ЕС не иска 
да прави това. Подходът на Европа винаги е да протака“, казва той. 
 
БНР 
 
√ Втори ден от визитата на делегацията от Европарламента у нас  
Втори ден продължава посещението на делегацията от евродепутати и експерти от Европарламента в България, която 
има за цел да проучи ситуацията с върховенството на закона в страната. Специално внимание ще бъде отделено и  на 
свободата на медиите. 
Членовете на Мониторинговата група към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще се 
срещнат с президента Румен Радев, премиера Стефан Янев и главния прокурор Иван Гешев. 
Още по темата очаквайте в предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“, където в минутите преди 8 часа гост ще 
бъде Елена Йончева - член на делегацията от групата на социалистите. 
 
√ Йотова: Гледам изключително сериозно на конкуренцията за президентската институция  
До дни ще бъде обявен Инициативният комитет, който ще издигне за втори мандат президентът Румен Радев и 
вицепрезидентът Илияна Йотова. Кандидат-президентската двойка получава много номинации  и подкрепа от средите 
на социалистите, каза в Шумен вицепрезидентът Илияна Йотова, която бе официален гост на честването на 165 години от 
създаването на народно читалище „Добри Войников“. 
По думите на Йотова те имат подкрепа и от безпартийни граждани от големи и малки населени места. 
Вицепрезидентът Йотова не се притеснява от конкуренцията за президентската институция, тя очаква конструктивен 
диалог за бъдещето на България. 
„Гледам изключително сериозно на всяка конкуренция, чакаме и другите кандидат-президентски двойки, надявам се в 
тази много трудна кампания, в която ще се преплитат и парламентарна, и президентска кампания, да имаме достатъчно 
време да спорим в добрия смисъл на думата. Да имаме дискусии, всеки да изложи своята визия, своето ,сещане, своя 
поглед за това как трябва да се развива страна в следващите години. Нека видим какво ще предложат нашите колеги. 
Отнасям се изключително сериозно към всички наши бъдещи опоненти, надявам се на един нормален диалог. 
Последното нещо, което искам, е да се повтори картината от последното Народно събрание“, каза Илияна Йотова. 
Вицепрезидентът каза още, че очаква следващият парламент да бъде със стабилно мнозинство и с конструктивна 
опозиция. 
„Пред държавата има изключително сериозни изпитания. Първо, аз съм от хората, които смятат, че веднага трябва да 
бъде внесен Планът за възстановяване и устойчивост. Държавите в ЕС вече получиха своите 13% от милиардите евро, 
които са отредени, за да има глътка въздух за тяхната икономика и да излязат час по-скоро от икономическата криза в 
следствие на коронавируса. Ние още дори не сме внесли своя План. Това трябваше да стане още декември миналата 
година“. 
Вицепрезидентът отговори на упреците на председателя на Върховния касационен съд, като припомни, че 
президентската институция винаги е отстоявала позицията за независима съдебна система. 
 
√ Елена Йончева: България вече е във фокуса на евродепутатите 
Мониторинговата група не е разследващ орган, нашата цел е да предизвикаме дебат 
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Интервю на Силвия Великова с Елена Йончева в предаването ''Преди всички'' 
"Мониторинговата група не е разследващ орган, нашата цел е да съберем информация и да предизвикаме дебат, да 
запознаем депутатите в ЕП с действителните проблеми в България и да намерим инструменти постепенно те да бъдат 
решавани". Това заяви пред БНР евродепутатът Елена Йончева от групата на социалистите и демократите във връзка 
с продължаващото втори ден посещение на делегацията от евродепутати и експерти от Европарламента в България, 
която има за цел да проучи ситуацията с върховенството на закона в страната. Специално внимание ще бъде отделено и 
на свободата на медиите. 
Тя подчерта, че България вече е във фокуса на евродепутатите и "който и да дойде на власт, няма да му позволим да 
нарушава по драстичен начин върховенството на закона и свободата на медиите". 
Йончева подчерта, че срещата на делегацията с генералния директор на БНТ Емил Кошлуков е, за да разберат доколко 
той е гаранция, че тази медия представя всички гледни точки: 
"Доколко БНТ е национална, а не действа като правителствена, както беше до този момент". 
Интервюто на Силвия Великова с Елена Йончева в предаването "Преди всички" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Валентин Николов: В региона се търси електрическа енергия, независимо от цената ѝ 
Интервю на Юлияна Корнажева с Валентин Николов в предаването ''Преди всички'' 
"Трябва да се търси вариант, така че да се налее ликвидност, защото България в момента изнася от порядъка на 2000 
мегавата на часа електрическа енергия, с която покриваме дефицита на целия район. По някакъв начин трябва да 
включим още мощности, които притежаваме, или да са в готовност, така че да не се получи по-голям дефицит в региона, 
за да се повиши цената на електрическата енергия". Това заяви пред БНР Валентин Николов, изпълнителен директор на 
БЕХ. 
Той уточни, че има два блока в ТЕЦ "Марица изток 2", които са след ремонт и ще могат да бъдат включени, за да 
компенсират частично електрическата енергия, която ще бъде загубена като ликвидност на българския пазар. 
"Не виждам тенденция цените на електрическата енергия да вървят надолу. Няма никакво значение каква е цената на 
електрическата енергия, която вкарваш като ликвидност на пазара, при условие, че тя е много по-висока дори от най-
скъпата енергия. В момента цените се движат от 130 евро и стигат до 190 евро", обясни Николов и добави, че пазарът 
зависи от търсенето, а в момента в региона се търси енергия, независимо от цената, което създава голям проблем и в 
България. 
По думите му смяната на ръководствата на енергийните дружества няма да помогнат на ситуацията. 
Николов съобщи, че от "Топлофикация"-София не са успели да си платят старите задължения, за които "Булгаргаз" е бил 
завел дело: 
"В момента събират пари, за да платят на "Булгаргаз", но "Топлофикация"-София очаква загуба от порядъка на 64 
милиона и нагоре, което ще рефлектира върху "Булгаргаз" и върху БЕХ. ... Влизаме в един омагьосан кръг, където 
продуктът ще поскъпне и потребителите ще са недоволни. БЕХ ще обере разликите в цените". 
"Топлофикация"-София е поискала от КЕВР преразглеждане на цената на парното, обяви Николов. 
Интервюто на Юлияна Корнажева с Валентин Николов в предаването "Преди всички" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Изтича срокът за подаване на заявления от фермерите за отстъпка от стойността на акциза върху ползваното гориво 
Днес изтича срокът, в който фермерите могат да подадат заявления за отстъпка от стойността на акциза върху ползваното 
гориво. Бюджетът за това подпомагане е 100 млн. лв. 
Документи се приемат в общинските служби по земеделие като към всяко заявление за подпомагане трябва да се 
приложат копия от фактурите за купено гориво. 
Фактурите  ще бъдат проверени от данъчните, а помощта се изплаща от Агенция „Митници“ чрез фонд "Земеделие", 
припомнят от агроведомството. 
За да имат право на такава помощ фермерите трябва да са регистрирани земеделски производители и да имат валидно 
заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ  или по схемите за обвързано подпомагане за 
миналата година. Миналата година бюджетът за отстъпка в акциза на газьола беше 84 млн. лв , тази година е с 16 
милиона повече, освен това Европейската комисия разреши този вид държавна помощ да продължи до края на 2023 г. 
 
√ Франция обяви, че са набелязани мерки за размразяване на отношенията със САЩ  
Възстановяването на доверието между Франция и Съединените щати изисква време и конкретни действия. Това е заявил 
френският външен министър Жан-Ив льо Дриан в Ню Йорк пред американския държавен секретар Антъни Блинкън. 
Срещата им се състоя след вчерашния телефонен разговор на президентите Еманюел Макрон и Джо Байдън. 
С този разговор бе сложен край на кризата заради сключения миналата седмица отбранителен пакт между Съединените 
щати, Австралия и Великобритания, заради който Канбера се отказа от сделка за 40 милиарда долара да се сдобие с 
френски подводници. 
В писмено изявление на Льо Дриан след срещата му с Блинкън се казва, че са набелязани условията и конкретни 
действия за размразяване на отношенията с Вашингтон. 
Държавният департамент пък обяви, че ще се задълбочи сътрудничеството с Франция и другите европейски страни за 
обща политика в региона на Тихия и Индийския океан. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101531081/elena-ioncheva-monitoringovata-grupa-ne-e-razsledvasht-organ-nashata-cel-e-da-predizvikame-debat
https://bnr.bg/post/101531076/valentin-nikolov-v-regiona-se-tarsi-elektricheska-energia-nezavisimo-ot-cenata
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√ На Острова: Фалити на енергийни доставчици, затварят бензиностанции  
1,5 милиона британци са преминали към нови енергийни доставчици, след като само за две седмици фалираха още 
около 10 компании в бранша. В същото време от Централната английска банка (Bank of England) предупредиха, че 
инфлацията може да скочи над 4% до края на годината в резултат на енергийния ценови шок. 
Британското правителство продължава да твърди, че потребителите нямат основания за притеснения въпреки 
продължаващите фалити на енергийни компании. 
В случай на фалит на доставчика им енергийният регулатор Офджем (Ofgem) има планове за пренасочването им към 
други компании, така че доставките на газ и ток няма да бъдат прекъснати. Проблемът идва от това, че те вероятно ще 
плащат по-високи сметки с новите си доставчици. 
Същевременно от фалиралата вчера фирма „Грийн“ (Green) предупредиха, че по-големите компании не са застраховани 
и също могат да бъдат изправени пред сериозни проблеми заради кризата с високите цени на газа. 
В момента има таван на цените за потребителите и Офджем не смята да го променя, а това в момента погубва по-
малките компании, които не могат да надвишат тази цена, за да покрият загубите си. Малките компании освен това са 
недоволни от политиката на правителството да не предлага спасителни финансови пакети. 
В същото време от „Бритиш петролиум“ предупредиха, че временно ще затворят някои бензиностанции поради недостиг 
на шофьори. Компанията има около 1 200 бензиностанции на Острова. 
 
√ Британското правителство обмисля как да се справи с недостига на работници  
Британският министър на околната среда Джордж Юстъс заяви, че правителството разглежда варианти за справяне с 
недостига на работна ръка в хранително-вкусовата промишленост. Ръководители в бранша предупредиха, че страната я 
очаква "паническо пазаруване" и празни рафтове с наближаването на Коледа, ако не се реши проблемът с вакантните 
работни места. 
До този момент правителството упорито настояваше работодателите да инвестират в местна работна сила за решаването 
на проблема с недостига на работници, така че за първи път има изявление на министър, че започва да се мисли в друга 
посока. 
Тревожни сигнали идват не само от хранително-вкусовата промишленост. Брекзит, Ковид-19 и задаващата се енергийна 
криза предвещават трудна зима. Националният фермерски съюз отново призова за издаване на временни визи за 
чужденци, което ще улесни работодателите да наемат работна ръка. По данни на съюза в хранително-вкусовата 
промишленост има поне 500 000 свободни работни места. Голяма е кризата и със шофьорите на камиони – недостиг от 
около 100 000. Вчера няколко бензиностанции на "Бритиш петролиъм" бяха затворени именно поради недостига на 
шофьори на цистерни за зареждането им с гориво. 
 
√ Ердоган не е доволен от старта на отношенията му с Байдън  
Президентът на Турция Реджеп Ердоган даде да се разбере, че не е доволен от начина, по който са се развили 
отношенията му с президента на Съединените щати Джо Байдън след встъпването му в длъжност през януари. 
„Бих желал като съюзници в НАТО да имаме приятелски, а не враждебни отношения, но към момента те не са много 
обещаващи“, заяви Ердоган в кулоарите на централата на ООН в Ню Йорк, цитиран от Анадолската агенция. 
Турският президент посочил, че отношението на Байдън към него се различавало значително от това на 
предшествениците му Доналд Тръмп, Барак Обама и Джордж Буш, с които Ердоган работил много добре. 
Анкара е в обтегнати отношения с Вашингтон още от преди Байдън да стане президент. Основният проблем е, че Турция 
се сдоби с руски зенитни комплекси С-400, заради което Съединените щати я изключиха от програмата за разработка на 
свръхмодерния изтребител Ф-35. 
„Няма връщане назад за С-400, а за Ф-35 платихме 1 милиард и 400 милиона долара и не получаваме нищо“, заяви 
Ердоган. Сделката е за 100 такива изтребителя за Турция. 
 
√ Украйна прие закон за ограничаване на влиянието на олигарсите  
Украинският парламент прие вчера закон, който има за цел да намали влиянието на олигарсите в страната ден след 
нападението срещу най-висшия помощник на президента, което според официални лица може да е отмъщение заради 
законодателството, предаде АФП. 
Въоръжени откриха огън по кола с помощника на президента Владимир Зеленски Сергей Шефир в сряда. 
Новият закон има за цел да „предотврати рисковете за националната сигурност, свързани с прекомерното влияние“ на 
олигарсите, според уебсайта на парламента. 
Зеленски представи законодателството през юни тази година, когато обяви нова кампания за ограничаване на авторитета 
на олигарсите в страната, обвинявайки ги, че упражняват твърде голям контрол върху икономиката. 
„Украйна е открита за големия бизнес, но не и за влияние на олигарси върху официални лица, политици и медии“, 
написа Зеленски след приемането на закона. „Днес направихме още една стъпка, за да се отървем от това“ 
Съгласно закона на лица, признати за „олигарси“, ще бъде забранено да финансират политически партии и да участват в 
приватизацията на големи компании. 
Едно лице може да бъде класифицирано като олигарх, ако са изпълнени три от четирите критерия, очертани от закона. 
Това са собственост на монополна компания за лична изгода, значително влияние върху медиите, участие в политически 
дейности и богатство от над 2,4 милиарда гривни (около 87 милиона долара). 
Най-богатият човек в Украйна Ринат Ахметов, могъщият магнат Игор Коломойски и бившият президент Петро Порошенко 
- отявлен критик на Зеленски, са сред тези, които могат да бъдат ударени от закона. 
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Законодателството беше прието на второ и последно четене от 279 законодатели от необходимия минимум от 226, 
посочва АФП. Гласуването дойде след това, което официалните лица описаха като опит за убийство на помощника на 
президента Шефир. Повече от 10 куршума удариха колата на Шефир по време на атаката край село Лисники, южно от 
столицата Киев. Той оцеля невредим, но шофьорът му беше „сериозно ранен“. 
Шефир е 57-годишен бивш сценарист и дългогодишен сътрудник на комедийния актьор и впоследствие политик 
Зеленски. 
Зеленски, който беше на посещение в САЩ, обеща „силен отговор“. 
„Това е цената на промените в държавата, това е цената на реформите“, каза той в речта си пред Общото събрание на 
ООН. 
Полицията заяви, че не изключва атаката да е политически мотивирана. 
Началникът на националната полиция Игор Клименко заяви в сряда, че Шефир може да е бил нападнат като част от опит 
за натиск върху висшето ръководство на Украйна или за дестабилизиране на политическата обстановка в страната. 
 
√ „Роскосмос“ обяви търг за технологии по подготовка на пилотирана мисия до Луната  
Русия започна подготовка по изпращане на човек на Луната, обяви „Роскосмос“ в официално изявление. 
Компанията обяви търг за проучване на проблемните въпроси при организирането на пилотирани полети до Луната, за 
да бъдат разработени изисквания за космическите технологии за организиране на такива мисии, се посочва в 
материалите на държавната корпорация, публикувани на уебсайта за държавни поръчки и цитирани от БГНЕС. 
„Целите на изследователската работа: разработване на предложения, препоръки, изисквания за обещаващи технологии, 
елементи и системи от продукти за ракетни и космически технологии, осигуряване на надеждно изпълнение на 
пилотирани полети до Луната, работа на космонавтите в окололунната орбита и на повърхността на Луната с оглед на 
необходимостта от решаване на медико-биологични проблеми“, се казва в документа. 
Общата сума на договора е 1,7 милиарда рубли. 
За първи път в официалните документи на "Роскосмос" е посочено, че първите пилотирани полети до Луната ще бъдат 
извършени от Русия на ракета "Ангара" с помощта на малък пилотиран транспортен кораб. 
Документът на „Роскосмос“ предвижда и разработване на изисквания за малък лунен излитащ и кацащ апарат, 
предназначен за кацане на астронавтите на лунната повърхност. През август 2020 г. ръководителят на компанията 
Дмитрий Рогозин съобщи, че кацането би било невъзможно без този комплекс, но неговата разработка не беше 
включена в никоя програма по това време. 
Договорът предвижда и разработването на нов вид скафандър за работа на Луната и създаването на негов 
експериментален модел, а също и на средства за защита на здравето на астронавтите като нови комплекти за първа 
помощ, строителен лунен роувър (луноход-строител), "луномобил" (пилотиран нехерметичен луноход), обитаеми и 
енергийни модули на лунната база и кораб за доставка на стоки до Луната. 
Работата по договора е разделена на части. Първите резултати трябва да бъдат представени в края на 2022 г. Като цяло 
програмата трябва да бъде завършена до средата на ноември 2025 г. 
По-рано бе съобщено, че първият руски космонавт ще кацне на Луната през 2030 г. 
 
БНТ 
 
√ ДАНС влезе в КЕВР, БЕХ и енергийната борса  
ДАНС проверяват данни за спекулации на свобдния пазар на електроенергия. Служители на агенцията влязоха в 
Комисията за енергийно и водно регулиране и в Българската независима енергийна борса. Иззети са още документи от 
Националната електрическа компания, Българския енергиен холдинг и Еелектро-енергийния системен оператор. 
Според източници на "По света и у нас" се анализират инвестиционните планове и ценообразуването на редица 
енергийни дружества. 
Агентите на ДАНС са влезли в КЕВР още към 10 ч сутринта и прекараха в сградата близо шест часа. 
От енергийния регулатор отказаха коментар, но подчертаха, че са оказали пълно съдействие. Предоставили са както 
поисканите документи, така и пълен достъп до компютърната мрежа на Комисията. 
От ДАНС потвърдиха за "По света и у нас", че правят проверки в КЕВР и в Българската независима енергийна борса, на не 
уточниха какво точно проверяват. 
Според наши източници, поводът за проверката са получени данни, че целенасочено спекулативно поведение на 
свободния пазар на електроенергия от страна на няколко дружества - както доставчици, така и купувачи, вероятно е 
довело до дефицит на предлагането и от там до рекорден ръст на цените на електроенергията. 
От Българската независима енергийна борса са иззети документи за сделките с електроенергия от началото на годината 
до днес. 
Според наши източници проверяват се още инвестиционните планове и ценообразуването на редица енергийни 
дружества. 
 
√ Има ли спекула с цената на тока - агенти на ДАНС проверяват в КЕВР и енергийната борса  
ДАНС проверяват данни за спекулации на свободния пазар на електроенергия. Служители на агенцията влязоха в 
Комисията за енергийно и водно регулиране и в Българската независима енергийна борса. Иззети са още документи от 
Националната електрическа компания, Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор. 
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Според източници на "По света и у нас" се анализират инвестиционните планове и ценообразуването на редица 
енергийни дружества. 
Агентите на ДАНС са влезли в КЕВР още към 10.00 ч. сутринта и видяхме, че прекараха в сградата близо шест часа. От 
енергийния регулатор отказаха коментар, но подчертаха, че са оказали пълно съдействие. Предоставили са както 
поисканите документи, така и пълен достъп до компютърната мрежа на Комисията. 
От ДАНС потвърдиха за "По света и у нас", че правят проверки в КЕВР и в Българската независима енергийна борса, на не 
уточниха какво точно проверяват. 
Според наши източници, поводът за проверката са получени данни, че целенасочено спекулативно поведение на 
свободния пазар на електроенергия от страна на няколко дружества - както доставчици, така и купувачи, вероятно е 
довело до дефицит на предлагането и от там до рекорден ръст на цените на електроенергията. 
От Българската независима енергийна борса са иззети документи за сделките с електроенергия от началото на годината  
до днес. Според първоначалния анализ на тези документи може да се допусне, че поне две дружества са заявявали 
нереално високи количества електроенергия за изкупуване. 
Оформена е и група потърпевши търговци, за които подозрително често е нямало свободни обеми. 
 
√ Близо 50 000 стопани ще бъдат подкрепени със 70 млн. лева заради ковид кризата  
Близо 50 000 стопани от секторите „Животновъдство“, „Растениевъдство“ и „Пчеларство“ ще бъдат подкрепени със 70 
млн. лева заради повишените разходи за фураж, ветеринарномедицински препарати, средства за растителна защита, 
минерални торове, електроенергия, вода и горива, вследствие на пандемията. Това заяви министърът на земеделието, 
храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на съвместно видеоконферентно заседание на Консултативен съвет 
по животновъдство и Консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство. 
На него бяха обсъдени схемите за компенсиране на загуби, понесени от земеделските стопани заради Ковид кризата. 
Министър Бозуков подчерта, че средствата трябва да бъдат разпределени справедливо. „Раздаване на калпак няма да 
има“, категоричен е земеделският министър. По думите му, средствата се предоставят на чувствителните сектори за 
преодоляване на икономическите последици от пандемията. 
Предложението отправено към бранша бе 35 млн. лева да бъдат насочени в животновъдството, а с тях да бъдат 
подкрепени 19652 фермера. Близо 5 млн. лева ще получат 6285 пчелари, а около 30 млн. лева ще бъдат разпределени 
между 23414 земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, включително и винени лозя. 
Средствата ще бъдат насочени към земеделските стопани, в съответствие с „Временна рамка за мерки за държавна 
помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. Предоставянето им е 
обвързано с нотификация на държавна помощ пред службите на Европейската комисия. 
По време на срещата бяха обсъдени варианти на ставките за подпомагане за разпределяне на средствата по сектори. 
Животновъдите поискаха бюджетът, определен за техния сектор, да бъде раздаден на база на подадените заявления. 
Предстои така отправеното предложение да бъде обсъдено финално в кратки срокове. 
Относно искане на Асоциацията на свиневъдите и на Асоциацията на индустриалното свиневъдство да бъдат включени 
към разпределението на допълнителния бюджет, министър Бозуков заяви, че за тях и за отрасъл „Птицевъдство“ са 
предвидени допълнително по 3 млн. лв. до края на настоящата година, освен средствата, които получават за хуманно 
отношение към животните. 
 
√ Пендаровски: РСМ е готова за цялостно прилагане на Договора за приятелство  
Република Северна Македония е готова за конструктивен диалог с България, за да осигури цялостно прилагане на 
Договора за добросъседство и приятелство. Това каза президентът на РСМ Стево Пендаровски на 76-ата сесия на Общото 
събрание на ООН в Ню Йорк. 
"Готови сме за конструктивен диалог с България, за да осигурим цялостно прилагане на Договора за добросъседство 
и приятелство. Продължаваме да укрепваме нашата вътрешна стабилност и развитие като функциониращо 
многоетническо общество, основано на принципите на демокрацията, върховенството на закона и правата на 
човека. Ние сме напълно наясно, че най-добрият възможен принос, който можем да предложим за по-широки 
стабилност и напредък, е да приложим всички тези ценности у дома, сред нашите граждани", каза той. 
Припомняме, че българският външен министър Светлан Стоев заяви пред еврокомисаря по разширяването Оливер 
Вархели, че „България се нуждае от конкретни действия и гаранции за трайното и необратимо изпълнение на Договора 
за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.“ 
„България остава последователна в подкрепата си за европейския път на страните от Западните Балкани, 
включително на Република Северна Македония. Водени от тази позиция, инвестирахме сериозни усилия за 
поддържане на открит и пълноценен диалог с нашите съседи и връщане на доверието в отношенията помежду ни”, 
заяви Светлан Стоев. 
В същото време той подчерта, че за да подкрепи началото на присъединителни преговори на Република Северна 
Македония с ЕС, България се нуждае от конкретни действия и гаранции за трайното и необратимо изпълнение на 
Договора. 
От своя страна българският президент Румен Радев заяви: 
„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. Само реални резултати в 
диалога с България ще ускорят процеса на европейска интеграция за Република Северна Македония“. 
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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. 
На сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Пендаровски заяви също, че Западните Балкани са изправени пред 
сериозни предизвикателства по отношение на своите европейски интеграционни стремежи. 
„Настоящият застой в този процес разочарова гражданите и постоянно намалява техния ентусиазъм за 
положителни промени. От друга страна, това положение отваря вратата за геополитическа надпревара, но и за 
различни модели на управление, стесняващи пространството за демократични реформи. Крайно време е да 
преразгледаме настоящата фаза от най-големия континентален проект след Втората световна война, идеята за 
обединена, свободна и мирна Европа. Ако искаме стабилни и проспериращи Западни Балкани като важна връзка в 
континенталната и трансконтиненталната стабилност и сигурност, трябва да разберем, че спешно е необходим 
пробив по отношение на нейната европейска интеграция“, каза той. 
По думите му, като малка държава в Югоизточна Европа, Северна Македония е доказала способността си заедно с 
Гърция и с посредничеството на ООН да разрешава сложни въпроси, като т.нар. „спор за името“, допринесъл за по-
нататъшна стабилност в региона. А ефектите от Договора от Преспа, който сега се прилага добросъвестно, каза той, „ще 
бъдат от полза както за нашите държави, така и за региона като цяло“. 
 
√ Мерките за туризма и заведенията - къде са проблемите?  
Властта и бизнесът си дадоха 10 дни, за да търсят решения за сектор "Туризъм" в кризата Ковид-19. Какво е свършено и 
какво се очаква в следващите дни коментираха в "Денят започва" Димитрина Горанова, председател на Асоциацията на 
туроператорите и туристическите агенти (АБТТА), Павлин Петров, зам.-председател на Асоциацията на заведения и 
Мариян Беляков, изпълнителен директор на "Пампорово" АД. 
"Всички сме за плана 70 млн. лв. да отидат за ваксинационна кампания, защото не желаем да бъдем ограничавани 
или затваряни и да ни се дават някакви помощи някога във времето", каза Павлин Петров, зам.-председател на 
Асоциацията на заведения. 
Той беше категоричен, че мерки в момента няма. Поясни, че има отделени пари след актуализацията на бюджета, които 
са твърде недостатъчни, за да могат да покрият затварянето на каквото и да е звено от сектора. 
"Нищо не сме получили от юни месец насам, дори мярката 60/40 не функционира за заведенията", подчерта Павлин 
Петров. 
През лятото сезонът беше добър, но имахме ограничения за 50% запълняемост, а разходите са на 100%, отбеляза той. 
И подчерта, че мерките са хубави, когато има ясни правила, по които да кандидатстват, а за момента такива правила 
няма. 
Според Димитрина Горанова мерките са изключително забавени. 
"В момента има фирми, които не са получили финансиране по трета фаза на програмата на НАП, която беше 
отворена през март месец, за да компенсира затварянията през март. В момента не е ясно защо се бави", заяви тя.  
И посочи, че туроператорската и на туристическите агенции дейността не са пряко затворени, но страдат от мерките за 
влизане и излизане от страната, които непрекъснато се променят. В началото на този месец са били изплатени пари към 
туроператорите и в срок до края на ноември те ще бъдат изплатени към клиентите, които не са могли да ползват 
почивките си. В актуализирания бюджет са предидени средства за възстановяване на пари, но не е ясно уточнено кой ще 
е администратор на помощта. 
Мариян Беляков обърна внимание на 70 млн. в помощ на ваксинационната кампания, където проблемът е в 
методологията на разпределение на тези пари. 
"Може би парите ще бъдат разпределени между хиляди фирми, което хипотетично значи, че нито една от тези 
фирми не би постигнала каквото и да било с 500 или 1000 лв.", посочи 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Кирил Петков: Следващото управление трябва да е коалиционно  
Кирил Петков и Асен Василев ще водят листите на коалиция "Продължаваме промяната" в родните си градове – Пловдив 
и Хасково. Това стана ясно днес по време на посещението им в Пловдив, където продължава събирането на подписи в 
подкрепа на регистрацията им за участие в изборите. Двамата остават на позицията, че няма да се явяват с общи листи с 
"Демократична България" и "Изправи се БГ! Ние идваме!". Но още следващата седмица се готвят да подпишат с двете 
формации основни принципи за бъдещо коалиционно управление след изборите. 
Следващото управление на страната ще е коалиционно, убедени са Кирил Петков и Асен Василев. И вече правят 
конкретни стъпки в тази посока. 
Още във вторник се надявам да седнем с "Демократична България" и "Изправи се БГ! Ние идваме!" и да подпишем 
едни основни принципи на бъдещо коалиционно управление. Ние не трябва да се опитваме да правим политически 
инженеринг, ние трябва да кажем това са ни общите цели, на които сме всички съгласни, това са принципите на 
бъдещото управление, заяви Кирил Петков. 
Петков и Василев не изключват да водят разговори и с ГЕРБ и ДПС, но само при условие, че двете партии признаят 
конкретни свои грешки. 
Първото нещо е да кажат - не е нормално 2 милиарда да се дадат на 20 компании, не е добре да се строят язовири за 
630 милиона два пъти или пет пъти пазарните цени, а за ДПС първото нещо, което трябва да кажат е - 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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признаваме, че Делян Пеевски е един от корумпираните хора, неслучайно нашите външни партньори го обявяват на 
листа "Магнитски", допълни Кирил Петков. 
Коалицията "Продължаваме промяната" ще заложи на по-къси листи, но с качествени имена, а основно условие към 
всеки кандидат е да подпише договор, с който маха банковата тайна пред всички български институции. 
Най-различни имена в момента чувам, че се опитват да се асоциират с нас. Някакви хора даже ходят по различните 
бизнеси да събират пари от наше име, обясни Петков. 
Въпреки че новата коалиция вече се регистрира в ЦИК, събирането на подписи за участие в изборите продължава. 
Има някой път и невалидни подписи, някой път могат и да се добавят подписи, така че по-добре да си съберем 
подписи, за да няма проблеми, обясни Асен Василев. 
И докато Кирил Петков обясняваше как може да се регулира цената на тока, жена от близката кооперация поля него и 
журналистите с вода. Обясни, че го е направила без да иска. 
 
√ Затруднено е корабоплаването заради ниски нива на Дунав при Белене  
Ниските нива на Дунав затрудняват корабоплаването в българския участък на реката. 
Най-критична е ситуацията в района на Белене и край Свищов. От Изпълнителна агенция "Морска администрация" 
съобщиха, че е въведен режим на преминаване на критичните участъци, който указва на корабоводителите откъде е 
безопасно да ги преодолеят. 
В района на Белене има 22 самоходни кораба с общо над 70 баржи и шлепове. Те изчакват вдигане на нивото на реката, 
като някои от тях вече са започнали да разпределят товара си на повече съдове, за да могат да минат през плитчините. 
Ниските нива на Дунав в българския участък са от началото на септември и не са необичайно явление за сезона. Те 
обикновено продължават около 30 дни. Затова и корабособствениците са предупредени да не пренатоварват съдовете, 
добавиха от ИА "Морска администрация". 
Въпреки това в района на Свищов през последната седмица е имало заседнали кораби за по няколко часа, но те са били 
претоварени и са продължили по пътя си. Към момента до Попина има два заседнали кораба, а един е до Загражден, 
където днес нивото е 132 см под условната кота 0. Причините за това все още не са установени, като не е изключено да 
се дължи на човешка грешка. 
И трите съда не са български. Те не са с пробойни и не бедстват, не затрудняват и корабоплаването, тъй като са извън 
плавателния път. 
 
√ "Европейци" в Хърватия: Как инвестициите с мисъл променят живота на хората  
Хърватия вече получи авансово плащане по плана за възстановяване и може да започне да реализира своите зелени 
проекти. Точно за успешните проекти ви разказваше в продължение на година и предаването "Европейци". На финала му 
ще се разходим сред зеленина и спокойствие в Карловац. 
Успехът се ражда с идеята и пораства, често с помощта на Европа. Той намира хората в големия град, но и в селата, 
говори всички езици. Така "Европейци" стигна до последната си спирка - хърватския град Карловац. И това не е случайно 
- разположен на 4 реки той е пример: как инвестициите с мисъл променят не само средата, но и живота на хората. 
Европейските фондове са много важни за нашия регион - Карловския окръг. Екологията и дигитализацията - са 
толкова важни и се финансират от плана за възстановяване и устойчиво развитие. Зеленият преход е много важен 
за нас. Ние планираме да използваме геотермална енергия за отоплението на града, защото имаме геотермална 
вода в района на Карловац. Това е огромен проект - много е скъп. И резултатът от него за бъдещето е да можем да 
отопляваме целия град и да развием здравен туризъм, обяснява Юлие Домац от Агенцията за енергийно развитие на 
Северна Хърватия. 
Да бъде по-зелена и по-чиста е голямата цел на Европа. А Хърватия работи активно в тази посока. Страната вече получи 
първите средства по плана за възстановеване и устойчивост. 
Хърватия получава от Плана за възстановяване най-голяма сума, ако я съотнесем към Брутния национален продукт. 
Вече Хърватия получи едно авансово плащане от 818 милиона, което е 13% от общата сума, която държавата ще 
получи. Важното е, че абсолютно всички проекти, които са включени в този първи авансов транш са свързани със 
зеления преход. Климатичните промени оказват силно влияние върху нашия живот. В последния евробарометър на 
въпроса какво най- много тревожи европейците, излиза борбата с климатичните промени, обясни Огнян Златев, 
ръководител на Представителството на ЕК в Хърватия. 
Европа тепърва ще инвестира в зелени идеи, за да продължава да говори на езика на успеха. 
"Европейци" е проект на Българската национална телевизия, който разказва кратки истории на хора от цяла 
Европа. Хора, които с идеите и мисленето си променят света, градовете, местата, в които живеят. Фокусът е 
върху оригиналната мисъл, мащабните и смели хрумвания, които се превръщат в печеливши формули. Предаването 
показва лицата на промяната в Европа и разказва по модерен визуален начин техните истории. Рубриката се 
излъчва с подкрепата на ЕС. 
 
√ Преди изборите в Германия: 40% от избирателите все още не знаят кого да подкрепят  
След 16 години в ерата Меркел е време германците да изберат нов канцлер. За първи път в съвременната история на 
страната обаче колебаещите се са близо половината имащи право на глас. 
Ако преди няколко месеца начело в проучванията беше кандидатката на Зелената партия - Аналена Бербок, то сега 
основната битка отново ще се води между християндемократите и социалдемократите. 
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Премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Армин Лашет от ХДС получи публична подкрепа от Ангела Меркел. Докато за част 
от германците тази приемственост е знак за стабилност, други вярват, че е време за промяна. 
"Не мисля, че след 16 години на власт, ХДС изведнъж ще започнат да правят нещата по нов начин. Време е да 
останат в опозицията и да дадат път на промяната", казва Франк Бьон. 
"Не е лесно да решиш дали искаш нещо ново или предпочиташ стилът на Меркел да се запази. Аз съм от Северен Рейн-
Вестфалия и за мен Армин Лашет е добре познат. Всъщност ние избираме между пряк наследник на Меркел и 
досегашния вицеканцлер, който в крайна сметка е участвал в управлението, макар и като коалиционен партньор", казва 
Саша Дец. 
Парадоксално или не, социалдемократът Олаф Шолц е смятан за човека, който реално би следвал досегашния курс на 
управление, а не съпартиецът на Меркел - Лашет. 
Според проучванията Шолц има преднина от около 5% и който и да спечели изборите в неделя, е малко вероятно да 
може да състави самостоятелен кабинет. 
Освен пандемията, задаващата се нова мигрантска вълна и икономическата криза, новият канцлер ще трябва да се 
посвети и на теми като социалните услуги и качеството на живота, които според част от германците са били 
пренебрегвани в последните години. 
Изборите в Германия през следващите дни ще следят специалните пратеници на БНТ Десислава Апостолова и 
Станислав Ангелов. 
 
√ Последен ден преди вота в Германия  
Предстоящите ключови избори в Германия ще се проведат в неделя - снощи се състоя последният дебат между 
кандидатите за канцлер на страната. 
Християндемократическият и Християнсоциалният съюз бяха представени като отделни формации, въпреки, че в 
надпреварата за поста участват с общата кандидатура на Армин Лашет. 
Наред с вътрешнополитическите въпроси бяха засегнати и външнополитически теми, като напрежението между 
Франция, САЩ и Австралия - заради пакта за сигурност АУКУС и газопровода "Северен поток 2". 
Лашет, заяви, че незабавно ще спре проекта "Северен поток 2", ако Русия постави под въпрос, сделката, сключена с 
Германия. 
Междувременно Конгресът на САЩ одобри нови санкции срещу газопровода, който Русия обяви за завършен. Това 
позволява на Москва да удвои доставките на синьо гориво към Европа, като заобикаля Украйна. 
 
√ Спор в САЩ заради държавния дълг  
За пореден път САЩ са изправени пред политическа и финансова криза, ако не бъде вдигнат таванът върху федералния 
държавен дълг. Тази ситуация възниква не за пръв път в последните години и създава реална опасност правителството 
на САЩ да спре всички плащания и на практика работата му да бъде блокирана. 
От 1917 година, когато е създаден таванът на държавния дълг на САЩ, Конгресът в страната го е вдигал 110 пъти. Днес 
обаче има сериозна опасност това да не стане и съответно да изправи световната икономика пред сериозни изпитания. 
Причината е не само заради пандемията и огромните разходи, отпуснати от държавата за подпомагане на населението и 
бизнесите в страната, но и заради нежеланието на републиканците и демократите в управлението на Щатите да намерят 
компромис. 
Според лидера на демократите Чък Шумър, ако лимитът на държавния дълг не бъде вдигнат, милиони американци ще 
останат без пари, над 50 милиона пенсионери няма да могат да си получат чековете за социално осигуряване, месечните 
детски добавки за нуждаещите се семейства ще спрат, и дори няма да може да се плати и на военнослужещите в 
американската армия. Категорично срещу вдигането на тавана на дълга на страната се обявиха пък републиканците. 
Въпреки че при управлението на президента Тръмп от Републиканската партия държавният дълг на САЩ е нараснал с 8 
трилиона долара, според списанието Бизнес Инсайдър, най-вече заради намаляването на данъците на богатите и 
спасителните мерки срещу пандемията, консерваторите са решени да оставят правителството да спре да функционира. 
Най-влиятелният републиканец в Сената - Мич МакКонъл, заяви, че нито един представител на неговата партия няма да 
подкрепи поредното безразсъдно харчене и партийно вдигане на данъците. 
Ако до края на септември САЩ не успеят да намерят пари да си погасят дълговете, това ще доведе до сриване на 
световната икономика и пазари, тъй като финансовата система на света зависи от това САЩ да си погасяват дълговете, 
предупредиха икономисти отвъд Океана. 
Нещо повече - седем трилиона долара от общия дълг на САЩ принадлежи на други държави. Според данни на 
финансовото министерство, Япония е страната, която притежава най-много от американския дълг - 1.27 трилиона долара. 
След нея се нарежда Китай с 1,9 трилиона долара, на трето място е Великобритания с 438 милиарда долара. След нея е 
Ирландия - с 313 милиарда долара, и на пето място - Люксембург с 281 милиарда долара. 
В обръщение към законодателите в САЩ, президентът на една от най-големите финансови институции в света Джей Пи 
Морган Чейс, американският милиардер - Джейми Деймон, предупреди, че ако таванът на дълга не бъде вдигнат това 
може да предизвика финансова катастрофа с невиждани размери, които ще нанесат поражения за САЩ за 100 години 
напред. 
Въпреки мрачните прогнози, до този момент таванът на дълга на САЩ е вдиган - макар и в последния момент. Надежди 
все пак има, че това може да се случи и сега. 
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√ Редица битови потребители и микрофирми също ще усетят високите сметки за ток още тази зима 
Икономиката се възстановява, но търсенето изпреварва предлагането, обяснява икономистът на ЕМИ Калоян 
Стайков 
Резкият скок в цената на природния газ на световните пазари доведе до шоково поскъпване на парното и тока. От 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявиха, че ако цената на газа не започне да се понижава, то 
вероятно ще се наложи извънредно поскъпване на електрическата и топлинната енергия от януари 2022 г. 
На 1 юли тази година КЕВР одобри по-високите цени на тока и парното, като средното повишение на електроенергията за 
страната беше 4,40%, а на парното с близо 17 на сто. Именно ценовият скок на енергията доведе до осезаемо повишение 
на производствените цени. Това се отрази на редица сектори, като десетки стоки и услуги вече се предлагат по-скъпо, 
сред които хлябът и олиото. 
„С повишеното икономическо търсене, наблюдаваме и известен шок при енергийните цени. А цялото това икономическо 
развитие е примесено с технически проблеми. В случая става дума за доставките на природен газ в Европа“, обясни пред 
Bulgaria On Air икономистът Калоян Стайков от Института по енергиен мениджмънт. Според него това автоматично се 
отразява на цената при производството на електрическа енергия и при цените на регулираните услуги, като например на 
ВиК дружествата. 
„Всичко това е допълнителен разход за домакинствата, но не бива да забравяме, че с разходите се увеличават и 
доходите. За първите няколко месеца на годината виждаме ръст на заплатите от 11-12 %. Има и сериозно увеличение на 
пенсиите, както и добавките, след актуализацията на бюджета“, припомни Стайков. По думите му заедно с ръста на 
цените имаме и ръст на доходите, който е изпреварващ и това не е за подценяване. 
„Наблюдава се изпреварващо възстановяване на търсенето. В много производства се вижда възстановяване на 
производствата на предкризисните нива, което означава и възстановяване на доходите. При други сектори 
възстановяването е бавно и трудно – например заведенията и туризма“, обясни още икономистът. 
Стайков припомни, че в България бизнесът и потребителите не бяха доволни, когато се използваше старата формула за 
пресмятане на цената на природния газ за девет месеца назад. Тогава по-бавно се усещаше поскъпването или 
намалението на синьото гориво сред потребителите. 
Резкия скок в цените няма да бъде компенсиран чрез социални добавки 
„Битовите потребители няма да усетят така остро поскъпването на цените, въпреки че то надмина всички очаквания“. 
Това обясни и Галина Александрова, главен редактор на интернет портала 3eNews. По думите ѝ „при природния газ 
цената на газа вече стигна 800 долара, но прогнозите са за 1000 долара за хиляда куб. метра. Това е близо пет пъти 
поскъпване на природния газ, спрямо миналата годината. Цена на тока на европейските борси през миналата седмица 
бе в диапазона 152 – 156 евро/мвтч. Но според прогнозите може да стане и 160 евро/мвтч.“, обясни тя в предаването. 
Високите цени удариха индустрията, а битовите потребители ще усетят това по сметките в магазините, припомни 
Александрова. Според нея актуализацията на цената на електроенергията може да има след нова година и прогнозите не 
са много оптимистични. Вече се говори за увеличение от между 12 и почти немислимите 50 % скок в цената за бита. Това 
важи и за цената на парното с около 20 на сто, което се очаква след Нова година. „Това не може да се компенсира с 
нарасналите доходи на населението, които бяха административно повишени“, категорична бе Александрова.  Тя бе 
категорична, че резкия скок на електроенергията не може да бъде компенсират с тези социални добавки и увеличение 
на пенсиите. 
„Може би е добре, че тази година битовите потребители не излязоха на свободния пазар, защото тогава щеше да има 
наистина социални катаклизми“, добави още енергийният журналист. 
Тя уточни, че през тази година не само малките предприятия са излезли на свободния пазар на ток. Заедно с тях са и 
всички жилищни сгради, които са в строеж и без акт 16, както такива са ателиетата, таванските помещения и всички 
подобни обитаеми обекти. „Така на практика има много битови потребители и много микропроизводители, които сега 
ще трябва да плащат огромни сметки за ток“, добави тя. 
Това е само една от причините в момента правителството да обсъжда различни мерки за подкрепа на бизнеса у нас. 
Проблеми обаче вероятно ще създаде искането на бизнеса за компенсация на скъпата електроенергия през зимния 
сезон. В други страни – членки на ЕС вече се подготвят схеми за подкрепа за хората в затруднения. Повечето оператори 
на комунални услуги вече дори са изпратили съобщения към абонатите си, с които ги подготвят за очакването 
увеличение на цените през зимния сезон. 
 
√ Делът на възобновяемата енергия да се увеличи до 40 процента се предлага в преразглежданата директива на ЕС 
Енергийните цени ще бъдат тема и на срещата на ЕС през октомври  
Преразглеждането на директивите за ВЕИ и енергийната ефективност са били в основата на неформалната среща на 
министрите на транспорта и енергетиката на ЕС. Темата за високите цени на енергията в Европа също е била част от 
обсъждането, но подробности не се съобщават. Важните решения остават. 
По време на обсъждането министрите не можаха да засегнат проблема с ръста на цената на енергоносителите в ЕС, става 
ясно от прессъобщението на словенското председателство след завършване на неформалната среща в Brdu pri Kranju. 
Иначе министрите на транспорта и енергетиката на повечето страни в Европейския съюз са изразили безпокойство по 
повод това, че цените на енергоносителите са достигнали рекордни цени.  
Както каза след срещата председателстващият министър на инфраструктурата на Словения, Jernej Vrtovec, ръстът на 
цената на енергоносителите се дължи както на метеорологичните условия, ситуацията на световните енергийни пазари и 
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възстановяването на икономиката след пандемията. Той призна също така, че ръстът на цените ще засегне и крайните 
потребители.  
„Тъй като електричеството и природният газ са пазарни стоки, държавите-членки на ЕС нямат и не може да имат 
конкретни стъпки за регулиране на пазарните съставляващи на цените, но страните предприемат различни подходи за 
смекчаване на въздействието на ръста на цената на регулираната ценова съставляваща“, смята Vrtovec. 
Според мнението на словенския министър, смекчаването на тези въздействия в бъдеще ще стане в частност чрез 
намаляване на зависимостта от вноса на изкопаеми горива и съсредоточаване върху вътрешни източници с ниско 
съдържание на въглерод. 
„Възниква също така необходимостта от намаляване на общото количество на потребяваната енергия чрез повишаване 
на енергийната ефективност, което ще доведе и до намаляване на разходите за крайните ползватели и поддържането на 
устойчивостта и пълната интеграция на вътрешния енергиен пазар, както за газа, така и за електроенергията“, допълва 
министърът.  
Детайли от дискусията за ръста на цената и последствията не се съобщават, тъй като срещата бе неформална и закрита. 
Енергийната криза обаче вероятно ще влезе сред темите от дневния ред на срещата на ЕС на 21-22 октомври. 
На срещата в Словения министрите на енергетиката се договориха, че преходът към по-зелена енергийна система трябва 
да се ускори. Те обсъждаха преработването на две законодателни предложения – директивата за енергията от 
възобновяеми източници и директивата за енергийна ефективност. Двете директиви влизат в пакета Fit for 55, който 
визира намаляването на емисиите от СО2 през 2030 г. с 55 % в сравнение с нивото от 1990 година. Директивата за ВЕИ 
предлага увеличаване на целевия показател на ЕК за дела на енергията от ВЕИ до 40 %, се казва в съобщението.  
Преработената директива за ВЕИ предвижда по-високи и обвързващи цели на ниво ЕС, което трябва да доведе до 9 % 
намаляване на потреблението на енергия до 2030 г. в сравнение с новото базово ниво от 2020 година. Директивата 
засилва съществуващите мерки в областта на отоплението и охлаждането и ги допълва с нови разпоредби, обхващащи 
сградите и промишлеността.  
В рамките на неформалната среща са обсъдени и политическите мерки и правната рамка за планиране на 
инфраструктура за таксуване за автомобилен транспорт.Транспортът представлява почти една четвърт от емисиите на 
парникови газове в Европа и е основна причина за замърсяването на въздуха в градовете, се отбелязва в съобщението, 
като се подчертава насърчаването за използване на електрически превозни средства и възобновяеми горива. 
Транспортът е енергетиката ще вървят ръка за ръка, са категорични министрите. 
 
√ EMBER предупреждава: Глобалните емисии от СО2 са с над 5 процента от нивата преди пандемията. С 5 на сто расте 
и търсенето на електроенергия през първите 6 месеца на 2021 г. 
Ние не се възстановяваме по-добре, ние се възстановяваме лошо. Преходът се случва, но малко на обратно: 
емисиите се движат в грешната посока, коментира Dave Jones от Ember 
Нарастващото глобално търсене на електроенергия изпреварва ръста на електроенергия от т.нар. чисти източници и 
доведе до увеличаване на мощностите от въглищата, както и на емисиите на CO2.  Глобалните емисии в 
електроенергетиката се възстановяват през първата половина на 2021 г., увеличавайки се с 12% от ниските стойности, 
наблюдавани през първото полугодие 2020 г., така че емисиите вече са с 5% над нивата от преди пандемията през 
първото полугодие 2019 г.  
Глобалното търсене на електроенергия също се повишава с 5% през първата половина на 2021 г. в сравнение с нивата 
преди пандемията. Това търсене се задоволява в голяма степен от вятърната и слънчевата енергия (57%), но също така и 
от увеличаването на въглищата (43%), което води и до повишаване на емисиите на CO2.  По отношение на газа, почти 
няма промяна, но при производството от хидроенергийни източници има промяна, а от ядрени мощности се наблюдава 
леко понижение. За първи път вятърът и слънчевата енергия са с производство от  над една десета от световната 
електроенергия и изпреварват ядреното.  
Това се казва в новия актуализиран преглед на EMBER за електроенергетиката в света. Той сравнява първите шест месеца 
на 2021 г. (H1-2021) със същия период на 2019 г. (H1-2019). Целта е да се покаже за пръв път как се е променил преходът 
в електроенергетиката, при възстановяването на света от въздействието на пандемията през 2020 г. 
Според авторите, проучени са месечни данни за електроенергията до юни 2021 г. за 63 държави, покриващи 87% от 
световното производство на електроенергия.  
Нито една държава все още не е постигнала истинско „зелено възстановяване“ в електроенергийния си сектор чрез 
осъществяване на структурни промени, както по отношение на по-голямото търсене на електроенергия, така и за по-
ниските емисии на електроенергия от CO2.  
Няколко държави, включително САЩ, ЕС, Япония и Корея постигат по-ниски емисии на CO2 в сектора на 
електроенергетиката в сравнение с нивата преди пандемията – с помощта на вятърна и слънчева енергия, заместващи 
въглищата, но само в контекста на потиснат ръст на търсенето.  
При страните с нарастващо търсене на електроенергия също се отчитат по-високи емисии, тъй като освен слънчевата и 
вятърна енергия расте и производството на въглища. Тези страни окачествени с т.нар. „сиво възстановяване“ са 
предимно в Азия -  Китай, Бангладеш, Индия, Казахстан, Монголия, Пакистан и Виетнам. Китай трябва спешно да ускори 
прехода си към електроенергия, констатират в доклада си експертите от Ember.   
Търсенето на електроенергия в Китай нараства с 14% през първото полугодие на тази година спрямо първото полугодие 
2020 г. и се доближава до нивата на ЕС на глава от населението. Повече от две трети (68%) се дължи на въглищата, а 
останалата част от вятър и слънчева енергия (29%). На Китай се падат  90% от световното увеличение на търсенето на 
електроенергия и 43% от световното увеличение на вятърната и слънчевата енергия през този период.  Делът на Китай в 
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световното производство на въглища нараства от 50% през 2019 г. на 53% през първото полугодие 2021 г., констатира 
актуализираният документ на Ember.  
Увеличаването на емисиите през 2021 г. е сигнал за предупреждение за целия свят. Ние не се възстановяваме по-добре, 
ние се възстановяваме лошо. Изключително бързият преход през това десетилетие е от решаващо значение за 
ограничаване на глобалното затопляне до 1.5 градуса (по Целзий). Преходът се случва, но малко на обратно: емисиите се 
движат в грешната посока, коментира Dave Jones от Ember.  
Увеличение на емисиите на CO2 в електроенергийния сектор 
Глобалните емисии на CO2 в сектора на електроенергетиката бяха с 5% по-високи през първата половина на тази година, 
в сравнение с първата половина на 2019 г., преди пандемията Covid-19. Търсенето на електроенергия също нарасна с 5%. 
В началото на 2020 г., когато голяма част от света беше блокирана, търсенето на електроенергия беше с 3% по-ниско от 
нивата от 2019 г. и със 7% по-малко емисии на CO2. До втората половина на 2020 г. глобалните емисии на CO2 се върнаха 
до нивата преди пандемията, тъй като търсенето на електроенергия се повиши, пишат експертите от Ember. 
Според тях едва през първите шест месеца на тази година обаче се наблюдават много по-високи нива на търсене на 
електроенергия, което всъщност води до увеличаване на производството от въглища и следователно до голямо 
увеличение на емисиите на CO2. Както емисиите на CO2, така и търсенето на електроенергия са били с 5% по-високи през 
първото полугодие 2020 г. в сравнение с първото полугодие 2019 г.  
Последните данни показват, че тенденцията продължава: емисиите на CO2 в сектора на електроенергетиката бяха 7% по-
високи през юни 2021 г. в сравнение с юни 2019 г., тъй като търсенето на електроенергия продължи да расте, се посочва 
в обзора. 
При това експертите отчитат, че са пропуснати някои ключови бързо растящи икономики, за които няма данни като 
Индонезия и Филипините, а извода е, че настоящите данни дори може да подценяват както увеличаването на търсенето 
на електроенергия, така и на нивата на емисиите от СО2.  
По отношение на търсенето на електроенергия се отчитат рекорди в Китай, Индия, Иран и Турция. 
Емисиите на CO2 се повишиха, тъй като ръстът на електроенергия от чисти източници (чиста електроенергия б.р.)  не 
съответстваше на нарастването при търсенето. На вятърът и слънчевата енергия се падат 57% от увеличеното търсене, но 
на въглищата се дължат останалите 43%.  
За посрещане на нарасналото търсене на електроенергия от 5 % в света през периода от  H1-2019 до H1-2021 са добавени 
332 TWh вятърни и слънчеви мощности и 254 TWh въглищни.  
При производството от вятър се отчита увеличение с 26 %, а от слънце – с 46 %. На този фон при производството от 
въглища се регистрира ръст с 5.8 %, сочат данните от обзора. 
Спад като цяло се наблюдава при производство от други източници – минус 2.5 % от хидроенергийни мощности, поради 
по-лоши условия извън Китай, ръст с 9 % на биоенергия, но спад (минус) с 2 % от ядрени мощности в сравнение с нивата 
отпреди пандемията, тъй като затварянето на по-стари енергоблокове в ОИСР надвишава новите мощности в Китай. 
Производството на газ е почти непроменено (+0,5%), тъй като увеличението в Турция и Корея е компенсирано от спада в 
Австралия, Русия и Италия. 
За първи път вятърът и слънчевата енергия генерират над една десета от световната електроенергия, а също и за първи 
път изпреварват ядреното производство през първата половина на 2021 г. 
Нарастващите емисии на CO2 показват, че глобалният преход на електроенергия е толкова далеч, че поставя целта за 
ограничаване на затоплянето с 1,5 градуса по Целзий в риск. 
Европа – търсенето на електроенергия нараства с 6 % , емисиите намаляват с 12 на сто 
В сравнение с останалите страни данните на Ember за Европа са доста по-добри. 
Търсенето на електроенергия се връща към нивата преди пандемията. По отношение на  изкопаемите горива не е 
установено възстановяване, тъй като възобновяемите енергийни източници показват постоянно нарастване. 
В резултат, емисиите от CO2 от енергийния сектор през първото полугодие 2021 г. са с 12% по-ниски от същия период 
преди пандемията. През Н1-2021 г. търсенето на електричество нараства с 6% спрямо първото полугодие 2020 г. и почти 
напълно се възстановява (-0,6%) до нивата преди пандемията (H1-2019).  
При производство на електроенергия от изкопаеми горива не се наблюдава възстановяване и то  е  с 10% по-ниско през 
първата половина на 2021 г., отколкото преди пандемия (H1-2019), въпреки покачването през H1-2020. Изкопаемите 
горива намаляват с 11% за сметка на увеличението на производството на възобновяема електроенергия през Н1-2021 г. в 
сравнение с първото полугодие 2019 г. В частност това се дължи на ръста на вятърните, слънчеви мощности, както и на 
хидроенергията.  
Спадът, според експертите на Ember би могъл да е още по-голям,  но остава на това ниво, заради отчетения спад на 
производството от ядрени мощности с 8 % през H1-2021 в сравнение с H1-2019 г. 
Производството от въглища е било с 16% по-ниско (-36 TWh) през първата половина на 2021 г. в сравнение с първото 
полугодие 2019 г. Въглищата представляват само 14% от цялото производство на електроенергия през първата половина 
на 2021 г., в сравнение с  16% през първото полугодие на 2019 г. Това намаление се случва, въпреки че в ЕС търсенето на 
електроенергия се възстановява до нива преди пандемията и скок в цените на изкопаемите горива. Структурният спад на 
въгледобива продължава. 
Чистата електроенергия осигурява две трети (66 %)%) от производството на електроенергия в ЕС-27 през първото 
полугодие 2020 г., с 3 процентни пункта (+24 TWh) от H1-2019. Годишният напредък обаче трябва да се удвои през целия 
период през следващото десетилетие ЕС да постигне новите си цели за климата до 2030 г. (-55% парникови газове) и да 
се ускори още повече, за да достигне 100% чиста мощност до 2035 г. 
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ЕС-27 е на път към най-големият годишен ръст на търсенето на електроенергия след последиците от финансовата криза 
през 2010 г. През първата половина на 2021 г. търсенето на електричеството е с 6% по-високо (+74 TWh), отколкото през 
първото полугодие 2020 г. по време на първата вълна от пандемията COVID-19 в Европа. Търсенето почти се е 
възстановило до нива преди пандемията, спад само с - 0,6% в сравнение с първото полугодие 2019 г., отчитат от Ember.  
Ускоряване на преходът към по-евтиното производство от слънце и вятър, препоръчват още експертите.  
Ескалацията на цените както на горивата, така и на въглерода подчертава спешната нужда от ускоряване на 
внедряването на възобновяеми мощности от страна на домакинствата. Текущите разходи за производство на 
електроенергия от съществуващите въглищни мощности, както и от газовите инсталации са се повишили значително над 
разходите за електроенергия от нови наземни вятърни и слънчеви фотоволтаични електроцентрали.  
В докладът се посочва също така, че разходите за производство на електроенергия от новите наземни вятърни паркове в 
Германия (45,3 EUR/MWh) и Италия (46,3 EUR/MWh) са наполовина на тези от съществуващите централи за газ и 
въглища. В Испания разходите за производство на електроенергия от съществуващите централи за изкопаемите газ и 
каменни въглища са три пъти по-високи от тези за нови вятърни централи на сушата (31,7 евро/MWh) и два пъти повече 
от новите слънчеви фотоволтаични инсталации (39 евро/MWh). 
При настоящите цени (30 юни 2021 г.) разходите за използване на изкопаемият газ като входящо гориво бе 71,50 евро на 
MWh за производство на електроенергия. Така че, дори без да се вземат предвид каквито и да било разходи за квоти за 
CO2 или експлоатация и поддръжка на централа, новите вятърни и слънчеви производства са много по-евтина 
алтернатива. 
България 
Докладът съдържа и преглед по държави.  Конкретно за България от Ember посочват, че търсенето на електроенергия се 
възстановява, но използването на въглищата изостава в резултат на силното производство на хидроенергия.  
През първото полугодие 2021 г. търсенето на електроенергия в България се възстанови спрямо първото полугодие на 
2020 г., за да достигне същото ниво като първото полугодие 2019 г. Отчита се, че производството на електроенергия от 
лигнитни въглища е с 18% по-ниско през първото полугодие 2021 г., отколкото преди пандемията (първото полугодие 
2019 г.), което се дължи почти изцяло на увеличението на хидроенергията. Делът на вятъра и слънцето в 
електроенергийния микс е непроменен от 2015 г. -  7%, а преходът към електроенергия от тези източници тепърва ще 
започне. 
Като цяло емисиите от CO2 от производството на електроенергия са обаче с 16% по-ниски през първата половина на 2021 
г. в сравнение със същия период преди пандемията (първото полугодие 2019 г.). 
*Чистото електричество включва всички източници на производство, с изключение на изкопаемите горива. 
 
√ Европейският енергиен преход – смяната на модела на неограниченото потребление попадна в задънена улица 
Декарбонизацията може да се случи, но само ако някои европейски чиновници надскочат ината си 
Казват, че в момента човечеството живее по модела на неограниченото потребление. Казано иначе – по модел допускащ 
голямо разхищение. Това ще се промени скоро. Предстои този модел да отиде в миналото и да бъде заместен от 
регулиран и доста по-обран пазар. Това, преведено на по-достъпен език, по своята същност е моделът на енергийния 
преход, свързан с преминаването на световния енергиен сектор от изкопаеми горива за производство и потребление на 
енергия (въглища, петрол, газ) към възобновяеми енергийни източници – вятърни и слънчеви мощности, както и 
литиевойонни батерии за съхранение на енергия. Моделът в Европа обаче попадна в задънена улица. Изход има, но има 
и проблем. 
Енергийният преход е в своето начало, но през последните месеци се сблъсква с неподозирани трудности. Не заради 
държавите, не заради намеренията, а просто, защото компаниите от една страна са изправени пред финансови 
ангажименти към акционерите и наетата работна сила,  изисквания за декарбонизация и в същото време трябва да 
останат достатъчно устойчиви, за да запазят пазарните си дялове и конкурентоспособността. Анализаторите, които 
следят много отблизо тежката индустрия и добивните компании, особено в сектора на металите, които ще имат ключово 
значение за енергийния преход, са доста предпазливи. Според тях ниското ниво на предвижданите капиталови разходи 
поражда съмнение за ефективни доставки на суровините, толкова важни за енергийния преход.  
Така от едната страна в навечерието на срещата на високо ниво за климата, която предстои да се случи през октомври в 
Глазгоу (COP26)  ще бъдат политиците  с обещанията си за държавна подкрепа, но и със заплаха за санкции. От другата – 
индустрията, която живее в реалността на всекидневния сблъсък на много важни за оцеляването и просперирането й 
ежедневни затруднения. 
Моделът на неограниченото потребление 
Казват, че в момента човечеството живее по модела на неограниченото потребление. Или казано иначе – по модел 
допускащ разхищение. Това ще се промени скоро. Става въпрос за промяна, която тръгва от добива на суровини, 
преминаване през цялата верига на производство и доставки на енергия - до джоба  и трапезата на крайните 
потребители.  
Тук идва сблъсъкът между политическите амбиции и хората, които държат парите – инвеститорите. А те са сдържани. 
Защо ? Отговорът е прост – заради замяната на традиционния добив и преработка на суровини с пълното затваряне на 
цели сектори – въглищните например, бурно развитие на ВЕИ индустрията, пренасочване на интереса към добив и 
производство на метали, необходими за възобновяемата индустрия и технологиите за съхранение на енергия и на 
въглеродни емисии, технологичен и технически преход. Пречупено през пазара това се отразява в цените на стоките, 
стигащи до крайните потребители. Докато това предизвикателство не бъде преодоляно, енергийният преход няма да 
мине на следващо ниво. Проблемът лично потребление и собственост остава водещ и ще остане такъв още достатъчно 
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дълго време. Това се дължи на огромната инерция на съществуващата система, която не се възползва достатъчно бързо и 
умело от технологичния напредък. 
В тази светлина трябва да се разглежда и предизвикателството въглероден отпечатък – най-сериозното изпитание за 
компаниите и същевременно стопиращо инвестициите. Посочените тенденции и вече обявените изисквания говорят, че 
през следващите пет години компаниите, които са ангажирани с добив на суровини, ще бъдат изключително сдържани и 
няма да инвестират в нови проекти.  Причината – необходимостта от огромни инвестиции, липса на сигурност за тяхната 
възвращаемост, огромната разлика в готовността на отделните страни членки да реализират в определените срокове 
целите, заложени в Зелената сделка. Посоката е ясна, но пътят е труден и докато едни от страните  - вече са много 
напред в безвъглеродния преход и имат достатъчно ресурси за реализирането му и готовност да се адаптират към 
рекордните цени на енергията, други се движат с бавно темпо, а трети, като България, тепърва тръгват към постигането 
на нулеви нива без достатъчно ресурси, без ясна визия и на ръба на  нарастващо икономическо и социално напрежение 
заради високите цени на газа и тока.  
Системата за търговия с емисии  
За да се случи преходът, светът трябва да е наясно колко са емисиите, които трябва да бъдат съкратени, така че да бъде 
намалено глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий. Различните страни имат своите цели. Европа издигна 
програмата Fit for 55  или намаляване на емисиите с 55 % от нивото от 1990 г.  
Според сценария на една от най-големите световни компании WoodMackenzie, за да се ограничи средното глобално 
затопляне до два градуса над нивата от преди индустрията ще трябва да бъдат извадени около 17 000 милиона тона 
емисии на еквивалент на CO2 (Mt CO2-e) световната икономика до 2040 г. в сравнение с нивата през 2020 г. До 2030 г. 
необходимото намаление е „само“ 7 500 Mt CO2-e, но се определя като огромна цел предвид факта,  че прогнозите са за 
продължаващо увеличаване на емисиите поне до 2025 г.  
Изчисленията сочат, че 10 % от тези емисии се падат на секторите на стоманата и алуминия. Докато няма технология за 
производството им със зелен водород, намаляването на емисиите остава под въпрос.  
По веригата на суровините стигаме и до основния сектор, на който се залага – електрификацията на транспорта или 
замяната на настоящите двигатели с вътрешно горене с електрически превозни средства. Някои от прогнозите са за 
достигане на продажби на електромобили до 20 млн. броя през 2025 г. и 50 млн. броя през 2050 г. Други обаче настояват 
за удвояване, ако наистина светът се придържа към целите за декарбонизация. Но тук се връщаме на сценария за 
суровините от една страна и възможностите за производството им от друга. Връщаме се към въпроса за сдържаността на 
инвеститорите. Връщаме се към въпроса за техния скептицизъм по отношение на принципа – замяна на добива на 
суровини с преработката.  
Така противоречията на системата се събират в принципите, заложени от една страна в системата за търговия с емисии и 
въглеродният данък от друга. При първата противоречието идва от това, че от една страна въглеродните емисии са 
евтини за купуване, а от друга, че няма покритие в системите за търговия с емисии. Пречупено през въглеродния данък 
това означава, че емисиите трябва да струват не както е в момента около 60 евро за тон, а почти два пъти по-скъпо, за да 
имат покритие. Докато тази разлика не бъде преодоляна енергийният преход ще остане стопиран.  
В задънена улица 
Днешната реалност в частност в Европа показва ясно – държавите не са готови за енергийния преход така, както искат 
политиците. Еврокомисарят Франс Тимерманс подчерта наскоро, че високите цени на енергията трябва да ускорят 
енергийния преход.  
От другата страна застанаха анализатори, според които високите цени на енергията ще го забавят.  
Редица европейски страни настояха за намеса от страна на ЕС за стопиране на цените на въглеродните емисии. По-късно 
други поискаха и намеса за намаляване на цените на газа. В България компаниите от индустрията се възпротивиха на 
цените на електроенергията.  
Последните данни за структурата на производство на електроенергия и интензитета на въглеродните емисии изкарват на 
първо място по по-ниски цени държави като Полша, България, та дори и Германия, които залагат на въглищата. С една 
дума – енергийният преход, пречупен през погледа на потребителите, е за преразглеждане на принципа за 
потреблението.  
Административната намеса на пазара, независимо дали е на европейско или национално ниво, само ще задълбочи 
кризата. Изходът от задънената улица ще стане не само по-труден, но и много скъп. Инфлационните процеси, породени 
от суровинния сектор, които днес тревожат света, в това число и всяка държава в Европа, ще се задълбочат.  
Европейският съюз се сблъсква и ще продължи да се сблъсква с трудности, главно поради нежеланието си за 
преразглеждане на принципите си за енергиен преход и нулеви емисии като включи във визията си ядрената енергетика. 
Прегледът на ценовите нива, които са резултат от  възможностите и реалностите на националните икономики  не само 
през последните месеци, но и през годините,  води до извода, че рискът от задържане на енергийния преход може да 
бъде преодолян с помощта на ядреното производство на електроенергия. Без нея няма как да се случи 
електрификацията. Това може да е и от полза за модела на неограниченото потребление. В противен случай инатът на 
някои европейски чиновници може да им изиграе лоша шега. Цените на борсите от август и септември са само първият 
сигнал.  
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Мениджър 
 
√ Бойко Рашков ще отговаря за подготовката и провеждането на изборите  
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Бойко Рашков отново ще отговаря за подготовката и провеждането на 
изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември. Това реши на вчерашното си 
заседание Министерският съвет. 
Рашков ще отговаря за координацията по изпълнението на дейностите, свързани с организационно-техническата 
подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и 
реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, както и съхранението на 
техническите устройства за машинното гласуване. Вътрешният министър организира изпълнението на дейностите от 
компетентността на МВР във връзка с подготовката и произвеждането на изборите. 
Правителството вече одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите. Средствата в 
нея са в размер на 123,8 млн. лева, като общите разходи са разпределени за два тура на изборите, предвид допускането 
за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент в два тура.  
Финансовият министър трябва да внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и 
инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското 
национално радио и техните регионални центрове.  
Дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци ще се координира от министърът на регионалното 
развитие и благоустройството.  
Външният министър ще организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната, а здравният 
министър съгласувано с главния държавен здравен инспектор следва да определи необходимите противоепидемични 
мерки, свързани с изборния процес.  
Дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода ще се организират от 
министъра на правосъдието. На него се възлага и издаването на наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, 
изречение второ от Изборния кодекс.  
 
√ Лихвата по държавния дълг започна да се покачва  
Лихвата, по която българската държава се снабдява с финансиране, започна да се покачва. Тази седмица Министерството 
на финансите пласира емисия десетгодишни облигации за 300 млн. лв., по която средната доходност е 0,2%. Това 
показва съобщение на БНБ, на която беше възложено да извърши аукциона. По-рано през годината друга емисия 10-
годишни облигации бе пласирана срещу средна доходност от 0,14%. 
Това е шестата процедура за емисия облигации, която българската държава пласира тази година, като общата сума на 
изтегления дълг по тях е 1,3 млрд. лв. 
Останалите емисии на обща стойност 700 млн. лв. бяха със срочност пет години, като по тях доходността е отрицателна и 
варира  между -0,1% и -0,15%. 
По последни данни на Евростат България има около 30 млрд. лв. дълг, с което е на 2-ро място по най-нисък държавен 
дълг в ЕС. При нас съотношението между дълг и БВП е 25%, докато средното за ЕС е 93%. 
При актуализацията на бюджета се предвиди разходите на държавата да бъдат увеличени с 2,3 млрд. лв., а приходите - с 
2,5 млрд. лв., което означава спад на предварително планирания дефицит в бюджета. 
 
√ Над 11 000 ученици започват практики в реална работна среда  
Повече от 11 600 ученици ще се включат в практически обучения в реална работна среда. От тях 2523 ще участват в 
занятия от приоритетни направления, които са важни за развитието на икономиката. Такива са машиностроенето, 
строителството, електрониката, електротехниката, енергетиката, транспортните услуги и др. Тези възможности се 
предоставят чрез новия проект на Министерството на образованието и науката „Ученически практики - 2“, информират от 
МОН.  
В обученията могат да участват ученици над 16 години, които учат в професионални гимназии или училища с паралелки 
за професионална подготовка. Занятията ще бъдат ръководени от 340 учители и представители на бизнеса и науката. 
Отделно се предвижда да бъдат създадени 344 учебно-тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи или 
втори гимназиален етап. Звената ще се оборудват със специални софтуери, на които учениците ще могат да се 
упражняват. Заложено е поне половината от създадените учебно-тренировъчни фирми да поканят експерти от бизнеса и 
учени да водят обучения. 
„Ученически практики – 2“ е на стойност 10 553 013 лева и е с продължителност 29 месеца. Дейностите се финансират по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. Чрез проекта ще бъдат 
подобрени практическите умения на включените ученици и ще се засили партньорството между училищата, 
работодателите и научните среди. 
Проектът продължава успешните дейности на „Ученически практики – Фаза 1“. В него участваха 78 училища и 250 
предприятия. Над 8350 ученици успяха да подобрят практическите си умения. След реализацията на първата фаза на 
проекта се отчита увеличение на приема в професионалното образование и повишен интерес към някои специалности.  
 
√ Още седмица до крайния срок за подаване на годишните финансови отчети 
30 септември е крайният срок за подаване на годишните финансови отчети в Търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел. До момента са подадени 205 794 бр. годишни финансови отчети, 78 % от тях са 

https://www.bnb.bg/FiscalAgent/FAGSAuctions/FAAuctionResults/FA_AR_20210920_BG


26 

 

предадени онлайн чрез портала обединяващ Имотен, Търговски и регистъра ЮЛНЦ. Това съобщиха от пресцентъра на 
Агенция по вписванията.  
Годишни финансови отчети трябва да подадат всички предприятия, регистрирани по Търговския закон и ЗЮЛНЦ, 
съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Такива са дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), 
акционерните дружества (АД), едноличните търговци (ЕТ), командитните дружества (КД), събирателните дружества (СД), 
сдружения и фондации. 
Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския 
регистър. Заявление Г2 за подаване на годишен финансов отчет може да бъде изтеглено от тук.  
Държавната такса за подаване на документите във всички териториални звена на Агенция по вписванията е 40 лв. При 
подаване на годишните финансови отчети онлайн чрез https://portal.registryagency.bg/ се изисква електронен подпис, а 
таксата е 20 лв. Агенция по вписванията напомня, че приемане на годишните финансови отчети се извършва през целия 
работен ден.  
Санкциите за нарушаване на изискванията за публикуване на годишните финансови отчети са в размер от 1500 лв. до 
2000 лв. за физически лица. За юридически лица и еднолични търговци те са в размер от 2000 лв. до 3000 лв. При 
повторно нарушение санкцията е в двоен размер. 
 
√ Парите за туризма може да бъдат пренасочени за стимулиране на ваксинациите  
Средствата, които са отделени за туристическия сектор в актуализирания бюджет, ще се потърси възможност да бъдат 
използвани за стимулиране на ваксинационния процес в страната. Това обяви министърът на туризма Стела Балтова след 
срещата на представители на туристическия бранш.  
"Обединихме се, че в рамките на до 10 дни, ще направим следващата среща, като през този период ще бъдат взети 
решения", посочи Балтова и уточни, че решенията ще касаят три направления.  
Първото, да бъде потърсена възможност средствата, които са отделени за сектор "Туризъм" в актуализирания бюджет, 
да бъдат използвани за стимулиране на ваксинационния процес в държавата. Второто, да се намери пакета от документи 
и сертификати, които да удостоверяват сигурността на посетителите във всички места за настаняване, заведения за 
хранене и туристически обекти. И третото - още днес да започне вземането на практическите и финансово-икономически 
мерки за обезпечаването на туристическия сезон за 2022 г. 
"Всички имаме интерес туризмът да продължи да се развива и ние да останем една зелена дестинация. Изискването за 
това е именно да постигнем онова ниво на ваксинация, което да позволи на всички туристи по света да пожелаят 
дестинация България, както и да осигурим здравето на работещите туризъм", каза още Стела Балтова.  
Председателят на Асоциацията на заведенията в България Ричард Алибегов допълни, че в рамките на тези 10 дни ще се 
направят срещи и новите финансови и икономически служебни министри. На тези срещи представителите на 
туристическия бранш ще изложат своите опасения, както и това, което те искат да бъде променено в мярката 60/40. 
"Ние ще продължим да работим по начина, по който работим сега, а именно протестно", изтъкна Алибегов. Той посочи, 
че в следващите дни от туристическия бранш ще депозират предложенията си в Министерството на туризма, като ще се 
използват европейските практики. Алибегов се надява съвсем скоро да може секторът да работи нормално, пазейки 
здравето на хората и работейки без нарушения. 
Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова оцени възможността да се проведе 
тази среща. "За туристическия сектор е много важно да се даде знак на българското общество за съпричастност и 
подкрепа в търсене на възможности за решение за справяне с пандемията", посочи тя. 
Според нея ваксинацията е възможност за осигуряване на икономически растеж и затова от бранша са предложили 
министърът на финансите да намери необходимата форма, под която средствата, които са били заложени в 
актуализацията на бюджета, да бъдат използвани именно за осигуряване на стимули за ваксинация на българските 
граждани. В противен случай тези средства биха били пренебрежително малки, ако се разпределят на големия брой 
фирми заети в туризма. 
 
√ НАП проверява над 2100 фирми заради нелогично високи касови наличности  
Национална агенция за приходите извършва проверки на място в над 2100 фирми за нелогично високи касови 
наличности. В годишните си финансови отчети за 2019 г. те са посочили, че държат в брой над 100 000 лева. Данъчните 
инспектори преброяват, описват и сравняват сумите в касата с посочените в счетоводните отчети, съобщават от НАП. 
При 271 от дружествата проверяващите са установили несъответствие за близо 216 млн. лв. В 33 от фирмите данъчните 
са открили необосновани липси на средства на обща стойност почти 27,8 млн. лв., като при тях проверката продължава. 
Наред с контролната кампания на място, общо 11 588 рискови дружества са получили електронни писма или обаждане 
от Информационния център на НАП. По този начин Приходната агенция насърчава фирмите доброволно да прегледат 
отново счетоводните си документи и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай че не всички суми 
са действително налични в касите им. 
Много от дружествата, допуснали технически грешки, са се възползвали от предоставената им възможност, като са 
коригирали сами данните и са подали счетоводните си отчети отново, посочват от Приходната агенция. 
 
√ ЕК започва проверки за неправомерни глоби на български шофьори  
Европейската комисия /ЕК/ ще предприеме действия към държавите, които неправомерно налагат глоби на шофьорите 
на товарни автомобили и изискват от тях да доказват с документ къде са извършили своята регулярна седмична почивка. 

https://portal.registryagency.bg/
https://www.aaa.bg/en
https://portal.registryagency.bg/
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Такъв ангажимент поема председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в писмен отговор до българския евродепутат от ПП 
ГЕРБ /ЕНП/ Андрей Новаков, съобщава пресцентърът на ГЕРБ. 
Писмото е в отговор на сигнал на Новаков, който сезира ЕК през юли т.г. по повод многобройни оплаквания от 
потърпевши български шофьори, глобени с хиляди евро заради липса на документ, с който да докажат пред 
националните власти, че са извършили седмичната си почивка извън превозното средство, припомнят от партийната 
централа. 
Миналата година, въпреки острите възражения от няколко страни, сред които и България, ЕС въведе законодателния 
"Пакет Мобилност 1", който налага допълнителни регулации в международните товарни превози и условията за работа 
на водачите на камиони, се отбелязва в съобщението. 
Регламентът забранява на товарните шофьори да спят в кабините на превозните средства и изисква регулярна седмична 
почивка за водачите в подходящи условия и с установени стандарти за настаняване и хигиена. В официалното тълкуване 
на разпоредбата ЕК отбелязва изрично, че шофьорите не са длъжни да доказват къде са прекарали тази почивка и 
властите в отделните страни членки не могат да изискват от тях документи за това, се казва още в информацията. 
В писмото си до Андрей Новаков председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен се ангажира ресорните служби да извършат 
проверка и да влязат в контакт с властите в държавите-членки, от които има получени сигнали. Конкретен резултат по 
предприетите действия се очаква максимално скоро, информират от ГЕРБ. 
 
√ Марио Драги обяви антикризисни мерки за 3 млрд. евро срещу енергийния шок  
Италианският премиер Марио Драги обяви мерки на стойност 3 милиарда евро, за овладяване на негативните ефекти от 
покачването на цените на енергията за домакинствата и малките компании, предаде Франс прес. 
Без намесата на правителството през следващото тримесечие цената на тока може да нарасне с около 40 процента, а на 
газа - с 30 на сто, обясни премиерът пред представители на конфедерацията на италианската промишленост 
Конфиндустрия (Confindustria). По тази причина кабинетът е решил да премахне за последното тримесечие на годината 
инфраструктурните разходи за газ за всички, както и разходите, свързани с електричеството за домакинствата и малките 
предприятия, допълни Драги. 
Разходите за инфраструктури се добавят към сметките за електричество, за да покрият някои разноски, включително 
субсидиите за възобновяемите енергии. 
Италия не произвежда атомна енергия от повече от 30 години и силно зависи от вноса. Страната консумира огромно 
количество газ - в потреблението й на първична енергия газът е между 35 и 40 процента, според официалната статистика 
(спрямо около 15 процента във Франция - бел. р.), пише БТА. 
Цената на природния газ обаче нарасна четворно за шест месеца, предизвиквайки поскъпването на електричеството в 
цяла Европа. Тази тенденция се дължи на възстановяването на световната икономика след продължителни локдауни, 
свързани с пандемията от КОВИД-19, проблеми с техническата поддръжка и вноса от Азия. 
 
√ Спасението на планетата - под въпрос заради високите цени на газ и ток  
Безпрецедентният скок на цените на природния газ и електроенергията в Европа застрашава спасението на планетата, 
тъй като ще затрудни постигането на въглеродна неутралност до 2050 г., алармираха испанските власти. 
Испанското правителство призова Европейската комисия да разработи процедури, които ще позволят на държавите да 
реагират бързо на скоковете на цените и да предприемат мерки за предотвратяване на финансови спекулации при 
търговията с въглерод, съобщава Bloomberg. ЕС трябва да създаде единна платформа за закупуване на природен газ, 
според документ от официален Мадрид, изпратен до Брюксел. „Тази ситуация може да има отрицателно въздействие 
върху инициативите на (страните от ЕС) за намаляване на въглеродните емисии. Политиката за намаляване на емисиите 
на въглероден диоксид като цяло се осъзнава и приема от Испания, но може да не издържи на дълъг период от 
прекомерно високи цени на електроенергията “, се казва в документа. Цените на енергията в Европа удрят рекорди, тъй 
като държавите се възстановяват от пандемичната криза и икономиките им страдат от недостиг на газ на фона на 
ограниченията върху вноса на газ от Русия и Норвегия. 
Освен това ЕС планира да затегне политиките си в областта на околната среда в рамките на десетилетието и това 
решение предизвика скок в активността на пазара на въглеродни емисии. През лятото организацията представи план, 
според който възнамерява да намали обема на вредните емисии на територията на блока с 55 процента до 2030 г. (в 
сравнение с нивата от 1990 г.), а след 30 години да го сведе до нула. ЕС иска да включи промишлеността в постигането на 
тези цели чрез търговия с емисии в рамките на СТЕ на ЕС (Система за търговия с емисии на Европейския съюз). Тази 
програма поставя ограничения за общото количество парникови газове, които могат да бъдат произведени от всички 
инсталации в ЕС. След това организацията ще продава разрешителни за емисии на компании. След публикуването на 
екологичния план на ЕС инвеститорите се заинтересуваха от квоти и до началото на септември цените им се повишиха до 
рекордно ниво. 
Пазарът на СТЕ на ЕС привлече много неиндустриални външни инвеститори, които са инвестирали във фючърси на 
въглерод. Експертите смятат, че спекулантите могат да повишат цените на квотите още повече. „СТЕ на ЕС трябва да бъде 
пазар за енергийни и промишлени компании. Ние също сме на мнение, че търговията със СТЕ на ЕС не трябва да бъде 
достъпна за агенти от трети страна, особено спекуланти, които могат да повлияят на пазара “, заяви испанското 
правителство. 
В средата на септември цените на газа се доближиха до нивото от хиляда долара за хиляда кубически метра. На фона на 
бързото покачване на цените на горивата Международната енергийна агенция призова Русия да увеличи доставките за 
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Европа. Доставките на газ в страните от ЕС се свиват с наближаването на зимата, когато страните могат да се сблъскат със 
застудяване и непланирано прекъсване на електрозахранването. 
 
√ Финландия, лидерът в ЕС по работа от вкъщи  
Много хора са започнали да работят от вкъщи след въвеждането на ограничителните мерки срещу разпространението на 
COVID-19. През 2020 г. 12% от заетите на възраст между 20 и 64 години в Европейския съюз обикновено са работили от 
вкъщи, докато през последното десетилетие делът на работещите от разстояние се е задържал на стабилно равнище от 
около 5-6%, сочат данни на Европейската статистическа служба. 
Сред регионите в ЕС най-висок дял на работещите от вкъщи през 2020 г. е бил отчетен в Хелзинки-Усима, който включва 
столицата на Финландия. Там от разстояние обикновено са работили 37% от хората на възраст 20-64 г. На второ и трето 
място се нареждат два региона в Белгия -  провинция Валонски Брабант с 27% и и Столичен Брюксел 26%. 
Висок резултат се наблюдава още в районите - Източнен и Мидланд в Ирландия (25%); Виена в Австрия и Столичен в 
Дания (двата по 224%), както и Ил дьо Франс във Франция, където се намира столицата Париж, Утрехт в Нидерландия, 
Люксембург (единствен регион) и Лисабон (плюс окръга) в Португалия - всеки с по 23%. 
 

 
 
Работата от вкъщи е била по-рядко срещана в много източни и южни региони на ЕС. През 2020 година под 5% от 
работната сила е изпълнявала задълженията си от дома в двата региона на Хърватия, както и в Кипър, Латвия и България 
(налични са само данни на национално равнище), в повечето региони в Унгария и Румъния (с изключение на столичните) 
и в Гърция. 
 
√ ЕЦБ: Инфлацията ще отслабне в началото на 2022 г.  
Очаква се инфлацията да продължи да се повишава през есента, но да намалее през следващата година. Сегашното 
увеличение на инфлацията се очаква да бъде по-скоро временно и да отразява главно значителното повишение на 
цените на петрола около средата на миналата година, отмяната на временното намаление на ДДС в Германия, 
отложените продажби през летните месеци на 2020 г. и натиска по линията на разходите, произтичащ от временен 
недостиг на материали и оборудване. 
Това показва Икономическият обзор на Европейската централна банка. 
През 2022 г. тези фактори би трябвало да отслабнат или да отпаднат при изчисляването на инфлацията на годишна база. 
Натискът върху базисната инфлация се изостри. Макар че икономиката продължава да се възстановява, подкрепяна от 
мерките на Управителния съвет по паричната политика, в средносрочен хоризонт предвиждаме базисната инфлация да 
нараства. Това нарастване се очаква да бъде само постепенно, тъй като на икономиката ще ѝ трябва време да се върне 
към работа с пълен капацитет и поради това работните заплати ще нарастват извънредно умерено. 
Измерителите на дългосрочните инфлационни очаквания продължиха да се повишават, но запазвайки известно 
отстояние от целта на ЕЦБ за 2%. 
По данни на ЕЦБ въпреки признаците на икономическо възстановяване към момента в еврозоната има 2 млн. души 
повече безработни, отколкото преди пандемията.  
 
√ Английската централна банка очаква инфлация над 4% за годината  
Английската централна банка остави без промяна паричната си политика и понижи прогнозите си за икономически 
растеж през третото тримесечие на тази година по време на вчерашното си заседание, предаде Си Ен Би Си. 
Комитетът по паричната политика на Английската централна банка гласува единодушно за запазване на водещата лихва 
на рекордно ниското ниво от 0,1%, което е в сила от март 2020 г. 
Централната банка запази и размера на програмата си за изкупуване на облигации в размер на 895 млрд. паунда. 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/ecb_publication/publications_ecb_mb_202106_bg.pdf
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Аргументите за затягане на паричната политика обаче придобиват все по-голяма сила, като заместник-гуверньорът Дейв 
Рамсден се присъедини към Майкъл Сандърс във втора за по-ранно приключване на програмата за изкупуване на 
облигации. 
АЦБ ревизира надолу прогнозата си за растежа на брутния вътрешен продукт на Обединеното кралство до 2,1%, след 
като през август прогнозата бе за повишение с 2,9%. Ако тази прогноза се реализира, тя би оставила британската 
икономика през третото тримесечие на 2,5% под икономическия пик в страната от преди пандемията от COVID-19. 
От централната банка предупредиха, че потребителските цени вероятно ще нараснат „малко над“ 4% през тази година, 
което е два пъти над целевото ниво на инфлацията на АЦБ. 
АЦБ посочи, че нарастващите цени на природния газ представляват значителен риск за прогнозата за инфлацията, и 
предупреди, че тя може да остане над 4% до второто тримесечие на следващата година. 
 
√ Турската централна банка свали неочаквано основната лихва  
Турската централна банка неочаквано намали основния лихвен процент с един процентен пункт, като отстъпи пред 
искането на президента Реджеп Тайип Ердоган за по-ниски лихви по заемите, за да бъде стимулиран растежът, съобщи 
Асошиейтед прес. 
Комисията по парична политика на банката намали лихвения процент от 19 на 18 процента въпреки годишната инфлация 
от 19,25 процента. Икономистите обикновено разглеждат по-високите лихвени проценти като мярка за ограничаване на 
инфлацията, но Ердоган многократно е казвал обратното - че високият лихвен процент е причина за повишаване на 
цените, пише БТА. 
Решението доведе до спад на турската лира до почти рекордно ниско ниво от 8,808 лири за един щатски долар, 
отбелязва АП. Тимоти Аш, специалист за развиващите се пазари на лондонския "Блубей Асет Мениджмънт" в съобщение 
до инвеститорите критикува остро хода. "Мисля, че Ердоган поема огромен риск, защото популярността му спада и той 
трябва да действа рисково, за да накара икономиката да се раздвижи във всички посоки", заяви той. 
Управителят на Турската централна банка Шахап Кавджъоглу е четвъртият заемащ поста от 2019 г. насам, което засилва 
опасенията за независимостта на банката, посочва АП. От стъпването му в длъжност през март тази година той задържа 
лихвения процент на 19%, но миналия месец Ердоган призова за намаляване на лихвените проценти. 
Турската икономика така и не се възстанови напълно от валутната криза през 2018 г., след което беше засегната от 
пандемията от коронавирус, при което се стигна до нарастваща инфлация и безработица. 
Редовните парламентарни избори в страната са планирани за 2023 г., въпреки че правителството може да насрочи и по-
ранна дата след отправените неотдавнашни критики за действията му по редица проблеми, включително справянето с 
пандемията, икономическото възстановяване и летните горски пожари и наводнения, посочва АП. 
 
√ Европейският бизнес разтревожен от самостоятелния икономически курс на Китай  
Европейските компании обявиха, че са все по-обезпокоени от новия курс на икономическа самодостатъчност, подет от 
китайските лидери, предаде ДПА. 
На пръв поглед всичко изглежда наред, отбеляза Йорг Вутке, председател на Търговската камара на ЕС в Китай при 
публикуването на годишния доклад на организацията. Много европейски мултинационални компании отново са имали 
рекорден оборот и печалби миналата година, което вероятно няма да се промени в близко бъдеще. В краткосрочен план 
перспективите за европейските компании, които оперират в Китай, продължават да са положителни, обяви камарата, 
която представлява интересите на 1700 членуващи дружества, информира БТА. Въпреки това са налице тревожни знаци, 
че Китай все повече се обръща навътре към себе си. 
Тази тенденция буди значителни съмнения за бъдещия растеж на страната, предупреди Вутке. 
Камарата има предвид петгодишния план, приет от Националния народен конгрес на Китай (парламента - бел. ред.) през 
март, който съвсем очевидно залага на курс към намаляване на зависимостта от останалия свят, като се цели в крайна 
степен да се постигне високо равнище на самодостатъчност. 
Според камарата в този процес към независимост Китай вероятно ще намали допълнително ролята на чуждестранните 
компании, които в момента оперират на местния пазар, особено във високотехнологичните сектори. 
Членовете на Търговската камара на ЕС се опасяват доколко ще могат да допринесат за бъдещия икономически растеж 
на Китай, добави Вутке. 
В доклада, цитиран и от Асошиейтед прес, камарата призовава Пекин да разшири достъпа до телекомуникационния, 
финансовия и други, контролирани от държавата сектори, за частни и чуждестранни конкуренти. Тя отправя 93 
препоръки, включително и призив към регулаторните органи да разяснят "лавината" от правила за киберсигурността, 
личните данни и редица други и да се уверят, че те се прилагат, само където това е необходимо. 
Китай трябва да засили интеграцията си в световната икономика и да се откаже от твърде независимата си политика, се 
твърди в доклада. 
Тази година китайската икономика ще нарасне с до 8,5 процента на фона на възстановяването от коронавирусната 
пандемия, прогнозираха Международният валутен фонд (МВФ) и и икономисти от частния сектор. Очаква се обаче 
растежът да спадне под 5 процента след 2025 година, когато застаряващото население ще се нуждае от по-големи 
разходи за социално обезпечаване. 
Камарата на ЕС се позовава и на оценка на МВФ, според която производителността на Китай е с 30 процента по-слаба от 
тази на САЩ, Япония и Германия. 
В проучване, публикувано на 10 септември, Американската търговска камара в Китай, отправи подобен апел към Пекин - 
да възобнови нормалните визови услуги, припомня АП. 



30 

 

 
√ Китай призова за вдигане на икономическите санкции срещу Афганистан  
Министърът на външните работи на Китай Ван И заяви, че различните едностранни санкции или рестрикции срещу 
Афганистан трябва да бъдат вдигнати колкото се може по-скоро, съобщи Ройтерс. 
"Икономическите санкции срещу Афганистан трябва да бъдат прекратени. Афганистанските валутни резерви са 
национално богатство, което трябва да принадлежи на народа на страната и да бъде използвано от нейния народ, а не 
да бъде употребявано за разменна монета за упражняване на политически натиск върху Афганистан", е казал Ван И на 
виртуална среща на външните министри от Г20 в сряда, посветена на Афганистан, цитиран от китайското министерство на 
външните работи.   
Междувременно заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Мартин Грифитс е разрешил в 
сряда отпускането на 45 млн. долара жизненоважна подкрепа за Афганистан от фонда за извънредни ситуации на 
Световната организация, съобщи Асошиейтед прес. 
От своя страна Световната здравна организация предупреди, че Афганистан е изправен пред непосредствена 
хуманитарна катастрофа, защото хиляди здравни заведения са без финансиране за медицински доставки и заплати на 
персонала. Грифитс също заяви, че "ще бъде трагедия да се допусне системата за медицински доставки на Афганистан да 
се разпадне".  
 
√ По-високите данъци идват. Как ще реагират пазарите?  
Данъците в най-богатите страни в света вървят нагоре. Това беше неизбежно, имайки предвид безпрецедентното 
повишение на дълга заради пандемията от COVID-19, казват някои анализатори. Инвеститори, от своя страна, посочват, 
че това повишаване на данъците може да бъде позитив за страните, в които се въвежда, тъй като то може да допринесе 
за свиване на неравенството в доходите, което пандемията изостри, пишат Дара Ранасинге и Суджата Рао за Ройтерс. 
През последните седмици повишенията на данъците започнаха да се появяват на първите страници в редица медии, 
след като Великобритания реши да вдигне вноската за национално осигуряване с 1,25% от следващия април. 
Американските пазари също са нащрек за подобни новини, след като демократите предложиха вдигане корпоративната 
данъчна ставка и повишаване на данъците върху доходите на лица, които печелят над 400 хил. долара. 
По-високите данъци няма да бъдат посрещнати радушно от богатите американци, като няколко инвестиционни банки 
вече понижиха прогнозите си за представянето на Уолстрийт през 2022 г. От Goldman Sachs, че печалбата на акция (EPS) 
на компаниите от S&P 500 ще падне с 5%, ако корпоративния данък бъде вдигнат до предложената ставка от 25%. 
Въпреки това много инвеститори и икономисти изглежда не са обезпокоени от потенциалния ръст на данъците, като 
някои дори казват, че подобно повишение може да доведе до намаляване на нарастващото неравенство и да бъде от 
полза за пазарите в дългосрочен план. 
Връщането към политиките на „строги икономии“, въведени след световната финансова криза през периода 2008-2009 г., 
е малко вероятно, имайки предвид бавния растеж, нарастващите нива на бедност и социоикономическите сътресения от 
последните години, като например вота за Брекзит през 2016 г., които биват приписвани именно на тези политики на 
икономии. 
Инвеститорите отбелязват, че до момента усилията за вдигане на индивидуалните данъци в големите западни 
икономики са сравнително скромни и най-вероятно няма да се отразят негативно на икономическия растеж или на 
фондовите пазари. 
Повишаването с 1,25% на вноската за национално осигуряване във Великобритания се равнява на половин процент от 
БВП. Повишаването на данъка върху дивидентите на акционерите със същата стойност ще струва само 100 паунда на 
година на хората, които получават дивиденти в размер на 10 хил. паунда, смятат от  AJ Bell. 
За пазарите на облигации дори скромните мерки за ограничаване на дълга може да бъдат позитив. 
Главният инвестиционен директор на Kleinwort Hambros Фахад Камал не вижда политически апетит за намаляване на 
харчовете, въведени заради пандемията от COVID-19. 
„Фактът, че има план за адресиране на огромният ръст на дълга през последната година и половина е добра новина“, 
коментира той решението за повишаване на осигурителния доход във Великобритания. 
Планина от дълг 
Не е трудно човек да разбере защо правителствата са толкова притеснени. 
Световната задлъжнялост, като в това число дълговете на домакинствата, корпорациите и правителствата, е достигнала 
близо 300 трилиона долара, изчисляват от Института по международни финанси, като само през второто тримесечие на 
2021 г. са били добавени 4,8 трлн. към общата сума. 
През 2020 г. дългът е нараснал с 9,3 трлн долара – повече, отколкото през предходните 8 години, сочат данни на Janus 
Henderson. 
Въпреки това шансовете Европа отново да прибегне до мерки за строги икономии, както се случи след 2009 г., са ниски. 
Вместо това правителствата продължават да харчат, възползвайки се от рекордно ниските лихви и програмите за 
печатане на пари на централните банки. 
Последната година всъщност показа колко ефективни могат да бъдат политиките на целенасочено харчене – програмите 
за подкрепа по време на пандемията намалиха нивото на бедност в САЩ наполовина в сравнение с 2018 г. 
Кризата с COVID-19 постави на преден план и неравенствата в доходите, като според данни на Oxfam общото богатство на 
всички милиардери е нараснало с 3,9 трлн. долара от март до декември 2020 г. 

https://www.reuters.com/business/global-markets-tax-analysis-pix-2021-09-20/
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За политиците, които търсят начини за финансиране на различни програми за стимулиране на икономиката, това 
богатство е лесна цел за атаки, казват анализаторите, давайки за пример предложенията на администрацията на Джо 
Байдън в САЩ и кампанията на Китай за „общ просперитет“. 
„Имайки предвид ролята на централните банки и състоянието на лихвените проценти, пазарите не оказват натиск върху 
правителствата да изплащат дълговете си. Натискът идва от неравенството“, коментира Киран Ганеш от UBS Global 
Wealth Management. Според него мерките за преразпределение на доходите ще продължат да играят важна роля през 
идните години. 
Преразпределение 
Ако неравенството забавя растежа, както твърдят организации като Международния валутен фонд, то 
преразпределението на благата би трябвало да подкрепи икономиките, а заедно с това и фондовите пазари. 
Според изчисления от доклад в Конгреса на САЩ, промените в данъчния кодекс, предлагани от демократите, биха 
намалили разходите за данъци на американците, които печелят по-малко от 200 хил. долара на година. 
„Заплатите на по-лошо платените служители ще нараснат, тъй като богатите ще плащат повече данъци. Хората, които 
имат повече пари в джобовете си, обикновено харчат повече“, казва Том О‘Хара от Janus Henderson Investors. 
Проучване, представено на тазгодишната конференция на световните централни банкери в Джаксън хол, разкрива, че 
неравенството в доходите изостря натиска надолу върху доходността по облигациите, тъй като богатите обикновено 
спестяват по-голяма част от доходите си. 
„Увеличаването на данъците може да бъде разгледано като краткосрочен негатив за инвеститорите, но ако хората с по-
малки доходи изведнъж се окажат с повече пари те могат да допринесат за растежа на икономиката и печалите на 
пазарите“, коментира Ганеш. 
 
√ Оптимизъм завладя световните борси 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха ръст в ранната търговия в четвъртък, след като 
глобалните нагласи се подобриха на фона на успокояването на страховете около китайския строителен предприемач 
Evergrande, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 4,72 пункта, или 1,02%, до 467,92 пункта. Бенчмаркът е на път да 
запише стабилен седмичен ръст, въпреки лошия старт в понеделник, когато бяха отчетени големи разпродажби. 
Технологичният подиндекс SX8P и автомобилния SXAP се повишиха с 1,84% и 1,64%. 
Немският показател DAX напредна със 157,29 пункта, или 1,01%, до 15 664,03 пункта. Френският измерител CAC 40 се 
повиши със 76,51 пункта, или 1,15%, до 6 713,51 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете ръст от 22,04 пункта, или 0,31%, до 7 105,41 пункта. Вниманието 
на инвеститорите във Великобритания е върху днешното заседание на Английската централна банка. Очакванията са тя 
да запази без промяна основния си лихвен процент с приближаването на крайния срок на нейната програма за 
изкупуване на активи в размер на 895 млрд. паунда. 
На пазара в Европа се отразиха и азиатските акции, след като в началото на търговията в Хонконг акциите на Evergrande 
скочиха с цели 30%. Листнатите във Франкфурт акции на компанията обаче се сринаха с близо 20%. 
„Това беше случай на септемврийска паника“, коментира Уил Джеймс, мениджър на фондове на Premier Miton European 
Equity Income. „Това не е малък проблем, но той не е задължително такъв, който ще се разпространи извън границите на 
Evergrande и китайския имотен сектор“, добави той. 
„Намираме се в момент след агресивно възстановяване от COVID-19 и преминал пик на растежа. Това означава, че трябва 
да адресираме въпроса с приключването на програмите за количествени облекчения QE.“, каза още Джеймс. 
Проучване на бизнес активност в еврозоната показа, че тя е нараснала с най-бавния си темп от пет месеца през 
септември, след като ограничителните мерки срещу Делта варианта на коронавируса оказаха негативно влияние на 
търсенето, а проблемите с веригата за доставки доведоха до ръст на цените. 
Акциите на производителя на автомобилни части Faurecia скочиха с 4,55%, след като силният паричен поток на френската 
компания засенчи понижаването на финансовите и цели за 2021 г. на фона на намаленото производство в автомобилния 
сектор. Акциите на нейните конкуренти Valeo и Continental поскъпнаха с 6,57% и 3,86%. 
Цената на книжата на френския производител на ваксини Valneva се повиши с 8,38%, след като компанията заяви, че ще 
разшири тестовете на кандидат-ваксината си срещу COVID-19 и че продължава да води преговори с Европейската 
комисия за потенциално споразумение за доставки. 
Повишения на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси регистрираха ръст в сряда, след като Федералният резерв на САЩ съобщи, че 
не предвижда незабавно свиване на стимулите, които бяха въведени по време на пандемията с цел подкрепа на 
икономиката, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 338,48 пункта, или 1%, до 34 258,32 пункта, слагайки край на серията от 
четири дни в червена територия. По-рано през деня бенчмаркът се бе повишил с 520 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 41,45 пункта, или 0,95%„ до 4 395,64 пункта, поведен от силното представяне 
на енергийния сектор. Това е първият ръст на индекса от пет дни. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
се повиши със 150,45 пункта, или 1,02%, до 14 896,85 пункта. 
По време на вчерашното си заседание Федералният резерв не представи конкретен график за това кога ще започне да 
забавя темпото на покупки на облигации. 
„Ако напредъкът продължи да върви по начина, по който се очаква, Комитетът счита, че скоро може да бъде въведен по-
умерен темп на покупките на активи“, съобщиха от Фед след заседанието. 
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От началото на COVID кризата централната банка изкупува облигации и обезпечени с ипотеки ценни книжа на стойност 
120 млрд. долара на месец. Комитетът за отворения пазар гласува единодушно за запазване на основната лихва в 
диапазона от 0 до 0,25%. 
Акциите отстъпиха от силните си повишения, след като председателят на Фед Джером Пауъл заяви, че тестът на банката 
за допълнителен напредък в сферата на инфлацията е изпълнен, а „много“ членове на централната банка вярват, че 
тестът за заетостта също е показал изпълнение на целите. Това означава, че Фед е почти готов да започне да премахва 
стимули. 
„Личното ми мнение, че тестът за значителен напредък по заетостта е почти изпълнен“, коментира Пауъл. „Според мен 
няма да е нужен изключително силен доклад за работните места. Достатъчен ще е  един добър доклад за заетостта“, 
добави той. 
Във Фед обаче все още са разделени по отношение на повишението на лихвите. В сряда 9 от 18-те членове на Комитета 
за отворения пазар са заявили, че очакват повишение на лихвите през 2022 г. По време на срещата на Фед през юли на 
такова мнение бяха 7 души. 
Основните индекси продължават да са на червено за месец септември. Dow Jones е надолу с 3,1%, а S&P 500 – с 2,8% 
Цената на книжата на FedEx се срина с 9,12%, след като компанията отчете спад на печалбата през последното 
тримесечие на фона на повишението на разходите за труд. Фирмата понижи и прогнозата си за печалба за цялата година. 
Ръст в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в четвъртък на фона на 
поскъпването на акциите на China Evergrande Group, предаде Си Ен Би Си 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite записа ръст от 13,73 пункта, или 0,38%, до 3 642,22 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 11,31 пункта, или 0,46%, до 2 451,36 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng напредна с 289,44 пункта, или 1,19%, до 24 510,98 пункта. Акциите на строителния 
предприемач  поскъпнаха със 17,62%, възстановявайки част от предишните загуби. От началото на годината обаче 
стойността на акциите на компанията е спаднала с над 80%. 
В Южна Корея показателят Kospi регистрира спад от 12,93 пункта, или 0,41%, до 3 127,58 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна със 73,3 пункта, или 1%, до 7 370,2 пункта. 
Токийската фондова борса днес е затворена по случай есенното равноденствие. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад 1,89 пункта, или 0,34%, до 558,83 пункта. BGBX40 се понижи с 0,13 пункта, или 0,10%, до 130,32 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,56 пункта, или 0,09%, до 640,63 пункта. BGREIT изтри 0,82 пункта от стойността си, или 0,51%, 
достигайки ниво от 161,44 пункта. 
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на опасенията за доставките  
Цените на петрола сe повишиха за четвърта поредна сесия в ранната търговия в петък на фона на опасенията за 
световните доставки заради мощните бури, засегнали Съединените щати, пише Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,15 долара, или 0,19%, до 77,40 долара за барел, след като 
завърши предходната сесия при най-високото си ниво от октомври 2018 г. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,06 долара, или 0,08%, до 73,36 долара за барел – най-
високата стойност от началото на август. 
Петролните компании в САЩ все още не са възстановили напълно доставките си за източното крайбрежие, след като 
редица рафинерии и петролни платформи в Мексиканския залив преустановиха работа заради урагана Айда и 
тропическата буря Никълъс. 
„Продължителното възстановяване от прекъсванията на доставките заради Айда и високото търсене водят до спад на 
запасите“, коментират анализатори от ANZ Research. 
Знак за засилването на търсенето на гориво дойде от рафинериите на източното крайбрежие в САЩ, които вече работят 
при капацитет от 93% - най-високото ниво от май 2019 г. насам, сочат данните на Администрацията за енергийна 
информация на САЩ. 
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. 
Цените на петрола се покачиха за кратко днес след първата публична продажба на суров петрол от държавния резерв на 
Китай. Държавната компания PetroChina и частната рафинерия Hengli Petrochemical купиха общо 4,43 млн. барела петрол, 
казват източници, запознати с продажбата. 
Анализатори от WoodMac заявиха преди продажбата, че тя няма да окаже голямо влияние върху пазара предвид 
размера и спрямо мащабния внос и потребление в Китай. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Работна група обмисля: От ноември - помощ за бизнеса, загубил от скъпия ток, по 60/40 
в. Труд - Петков - от менте министър към менте депутат 
в. Телеграф - Токов удар с ваканцията 
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в. Монитор - РЗИ разследва бележки менте по сигнал на школа 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ДАНС цял ден в КЕВР и енергийната борса, събира документи 
в. 24 часа - Само 9 медикаменти срещу COVID безплатни, 3 ги няма в аптеките 
в. Труд - 100 лв. ваучер за кръчма или хотел за ваксинирани 
в. Труд - Парното поскъпва още от Нова година 
в. Телеграф - Георги Георгиев е новият шеф на СОС 
в. Телеграф - Мераклии се редят за трета доза 
в. Монитор - ДАНС и МВР влязоха в КЕВР за търговия е ток "на черно" 
в. Монитор - Пътниците в София с една трета по-малко, разходите с 50% нагоре 
Водещи интервюта 
в. Сега - Димитър Аврамов, политолог: Петков и Василев забъркват тежък идеологически миш-маш 
в. 24 часа - Бойко Василев тв журналист: Българите се скараха заради социалните мрежи и пандемията. Първото ни 
започна, а второто ни довърши 
в. Труд - Проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, пред "Труд": Трета доза 
ваксина за онкоболните и здравните работници 
в. Телеграф - Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация "Активни потребители": Пробутват ни Снежанка 
без мляко 
в. Монитор - Проф. Илко Гетов, фармацевт: С ниската ваксинация се обричаме на самоизолация 
Водещи анализи 
в. Сега - Кирил и Методий градят коалиция на желаещите 
в. Сега - Енергийният шок парализира властта 
в. Сега - Гешев загуби гвардията си, но запази крепостите си 
в. 24 часа - ФБ лайковете - наръчник за гласуване! 
в. Труд - От голо съблазняване следва скромен успех 
в. Телеграф - COVID в страната на грешките 
в. Монитор - Когато светът си сменяше... феите 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какви мерки биха спрели скока на цената на тока? 
- Какви са предизвикателствата за зимния сезон пред туристическия сектор? 
- В четвъртата вълна - на живо от ковид зоната на столична болница 
- Директно от местността Яйлата - как ще бъде преместен заседналият кораб 
- Защо лисици се разхождат по софийски улици? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- ДАНС и МВР влязоха в КЕВР. Манипулирани ли са цените на тока? Разговор с председателя на комисията по 

енергетиката в 46-ия парламент Иван Хиновски. 
- Вандализъм в центъра на Русе. Непълнолетни изпочупиха лампите, осветяващи Пантеона на възрожденците. 
- В „Новите известни". Коя е най-популярната българска песен в социалната мрежа? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 24 септември 
София. 

- От 11.00 ч. в сградата на Министерство на отбраната министърът на отбраната Георги Панайотов ще даде 
пресконференция. 

- От 15.15 ч. в Дома на Европа (ул. „Г. С. Раковски" № 124) в София ще се състои пресконференция на членовете на 
Европейския парламент от Комисията по граждански свободи. 

- От 16.00 ч. пред Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата, ще се състои 
брифинг на представител на „Пътна полиция", Главна дирекция „Национална полиция". 

- От 18.00 ч. ще бъде представен вернисаж в Националната художествена галерия. 
*** 
Благоевград 

- От 14.30 ч. в Централната градска градина на Благоевград ще се състои акция по почистване. 
*** 
Бургас 

- От 10:00 ч. в двора на ДГ „Надежда" в ж.к. „Меден Рудник" /до бл. 606/ ще се проведе информационен ден, на 
който ще бъдат представени услугите, целите и резултатите от дейностите по проект „Общностен център за 
ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда" Бургас". 

- От 18.00 ч. в Културен център „Морско казино" ще бъде прожектиран филмът „В търсене на Мий", част от 
Панорама на Японско кино. 

*** 
Враца 

- От 11.30 ч. в РБ „Христо Ботев" - Враца" ще състои среща с Катя Антонова и феята от захарницата Ванилия. 
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- От 19.00 ч. в градската концертна зала ще се състои концерт на Симфониета Враца. 
- От 19.00 ч. в РБ „Христо Ботев" ще се състоя среща с Мира Добрева. 

*** 
Калотина/ Градина 

- От 12.00 ч. в Регионалния граничен център на ГКПП Калотина - Градина вицепремиерът и министър на 
вътрешните работи Бойко Рашков ще се срещне с министъра на вътрешните работи на Сърбия Александър 
Вулин. 

*** 
Пловдив 

- От 11.00 ч. СУ „Димитър Матевски" ще се проведе откриващото събитие от седмото издание на Европейския ден 
на спорта в училище. 

*** 
Русе 

- От 17.30 часа в Лапидариумa на Регионален исторически музей - Русе ще се проведе Международния ден на 
лешоядите. 

*** 
Свищов 

- От 16.00 ч. в къщата музей „Алеко Константинов" ще бъде открита изложбата „Свищов обича и помни 
Александър Божинов". 

- От 17.00 ч. в Художествена галерия „Николай Павлович" ще бъдат представени двете стихосбирки на Биляна 
Гецова. 

- От 18.00 ч в Художествена галерия „Николай Павлович" ще бъде открита традиционната 44-та Изложба на 
свищовските художници. 

*** 
Стара Загора 

- От 11.00 ч. във фоайето на Кукления театър ще се състои изложба на Емилия Гладнишка. 
- От 17.00 ч. в фоайето на Оперния театър ще се състои официално откриване на Международния куклено - 

театрален фестивал за възрастни „Пиеро" 2021. 
- От 18.00 ч. в фоайето на Оперния театър ще се състои спектакълът „Ученикът на смъртта". 
- От 18.00 ч. Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков" възпитаници на НУМСИ „Христина Морфова" 

ще се представят с нов репертоар. 
- От 20.00 ч. на стадион "Берое", голмайсторът Мартин Камбуров ще бъде удостоен за съществен принос в 

развитието на спорта в община Стара Загора от кмета Живко Тодоров. 
- От 21.30 ч. в Драматичен театър „Гео Милев" ще се състои акустичен концерт. 

*** 
Търговище 

- От 11.00 ч. в Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще се състои инициативата „Да четем и илюстрираме 
приказките на Ран Босилек". 

- От 19.00 ч. в Драматичен театър - Търговище ще бъде представена гостуваща постановка на Драматичен театър 
„Стефан Киров" - Сливен. 

 

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

