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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Труд 
 
√ Удължават мярката 60/40 до края на 2021 г.  
Антикризисните мерки ще бъдат обсъдени на Тристранка тази седмица. 
Искат пари и при 20% спад на оборота 
Мярката 60/40 се удължава до края на годината, са се разбрали синдикати, работодатели и социалният министър Гълъб 
Донев на среща в петък. Бизнесът обаче предлага фирмите, които имат спад на оборота 20%, да получават от държавата 
40% от разходите за заплата на работника и осигуровките му. Друга идея е за база да се взима доходът за юли, а не за 
април, съобщи пред “Труд” Васил Велев, председател на АИКБ. Сега тези фирми не получават помощ за запазване на 
заетостта, след като служебното правителство оряза мярката и тя стана 50/50 за фирмите с 30% спад на приходите и 60/40 
за тези със над 40%. 
Служебното правителство предлага схемата да остане както досега и не успяхме взаимно да се убедим. Причината, която 
посочват е, че трябва нова нотификация от ЕК, посочи Велев. Трите страни са обсъдили и компенсациите за небитовите 
потребители, включително и за болници и детски градини, заради скъпия ток. Конкретни предложения няма, но това което 
бизнесът иска е компенсациите да са за всички, а не за фирмите на загуба. В това няма логика, който работи зле, да 
получава пари, каза Велев. 
 
Банкеръ 
 
√ Токът ни - евтин навън, скъп "вътре" 
Зелените политики на Европа доведоха до странни изкривявания на реалната икономика. Високите цени на квотите 
мръсен въздух, чиято цел е да стимулират зеления преход, реално доведоха до шоково поскъпване на 
електроенергията в цяла Европа. Обикновено в подобни ситуации общественото напрежение спада с балансиране на 
цените чрез включване на газовите централи, но тази година подобна екстра не се предвижда - заради полупразните 
газови хранилища на Стария континент и галопиращите цени на синьото гориво.   Ситуацията наистина е 
парадоксална - централите, работещи с най-евтиното гориво, произвеждат скъп ток! 
Колкото и потребителите да се надяват, поне за момента не се предвижда те да бъдат споходени от някакво чудо. Високите 
сметки за ток вече са факт и в някои държави членки на ЕС (примерно - Франция, Испания и Гърция) правителствата се 
усетиха и започнаха да вземат мерки в полза на социално слабите. А каква е ситуацията у нас? Ами... като в един от най-
популярните вицове за добрата и лошата новина: корабът потъва бавно, но за сметка на това сигурно! 
Цените на тока за бита. Промяна засега не се предвижда, но... само до Нова година. След това - каквото сабя покаже. 
Законът е така формулиран, че промяна в този "пазарен сегмент" може да има само при сериозни сътресения и след 
решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Именно те били стожера, който пазел социалния мир в 
страната, както се изрази наскоро заместник-председателя на Българската търговско- промишлена палата (БТПП) 
Красимир Дачев. 
В момента сме свидетели на своего рода 
„кръстосано субсидиране“ на битовите сметки за ток 
- предприятията поемат високите цени, защото са на свободния пазар, а там поскъпването е умопомрачително. При 
домакинствата няма увеличение на сметките за ток, но в крайна сметка те са обречени да платят цялата сметка - като 
крайни потребители на все по-налудничаво поскъпващите стоки и услуги. Справка - ненормално високите цени по 
супермаркетите и кръчмите - с по 30-40% нагоре, в сравнение с миналата година. 
Това кръстосано субсидиране притеснява бизнеса, но порочната практика ще продължи до края на тази година. Или поне 
до избирането на новия държавен глава и конституирането на 47-ото Народно събрание. Какво ще се случи след това, едва 
ли е толкоз трудно да се досетим - въпреки най-искрените си намерения, новите управляващи няма да удържат цените на 
тока заради... международното положение. 
Вече е ясно, че сметките за парно в началото на отоплителния сезон ще бъдат солидно по-високи, отколкото миналата 
година. Причината е, че през октомври природният газ поскъпва с 16 на сто, а през ноември - с още толкова... най-малко, 
сочат анализите на „Булгаргаз“. Това поскъпване ще "удари" допълнително редица индустрии – химическа, 
стоманодобивна, торова и доста сериозна част от хранително-вкусовата. Тоест - цените на крайните стоки ще скочат поне 
с още 10-15 процента. Затова бизнесът 
вече поведе своята война срещу утрешните цени. 
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Като начало започна да бомбардира правителството с най-различни декларации и апели за подкрепа. За последно, в 
началото на седмицата "на амбразурата" застанаха работодателите от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). 
Организацията настоява българската индустрия да бъде подпомогната чрез дотации за скъпия ток, който предприятията 
плащат. Предложението е компенсациите да са по 70 лв./мвтч през целия зимен сезон, но за подобно решение е нужна 
не само санкция на правителството. Големият проблем (поне на първо четене) е Брюксел. И по-конкретно - съмненията са, 
че Европейската комисия би погледнала с добро око на подобен вид държавна помощ. Нищо, че без подобна "подкрепа" 
и при задържане на високите ценови нива по енергийните борси, стотици и хиляди малки и средни предприятия направо 
загиват. 
Зеленият парадокс 
В момента въглищната "ТЕЦ Марица Изток 2“ е основната причина в България цените на тока да не са литнали към открития 
космос. Благодарение на нейната работа, цените на свободния пазар на електроенергия в България - макар и убийствено 
непосилни за бизнеса - да са едни от най-приемливите за ценовите стандарти в Европейския съюз. 
Точно тук е заровен единия ключ, водещ към разгадаването на феномена: стремежът на Брюксел за налагане на 
универсални зелени политики включи на пълни обороти един от най-големите замърсители на Стария континент - "ТЕЦ 
Марица Изток 2“, чиято работа стабилизира борсовите цени дори в Гърция. Мнозина сигурно няма да повярват, но през 
последните две седмици в Европа по-евтин ток от българския произвежда и продава единствено Полша. Държавата с най-
голям брой въглищни централи... 
Логиката е елементарна. С подобни високи цени - 220-250 лв. за мвтч, държавната ТЕЦ се справя чудесно - и с 
производствените си разходи, и с плащането на въглеродните квоти. Оказва се, че това положение устройва и АЕЦ 
„Козлодуй“, защото супер скъпия ток на борсата я урежда с... перманентна свръхпечалба. 
Крайният резултат обаче ни връща в лоното на ненормалността. В България недостиг на електроенергия няма, защото по 
данни на енергийното ведомство изнасяме около 2000 мегавата (т.е. АЕЦ "Козлодуй" работи само за износ). 
Производителите и търговците са в прекрасна кондиция, защото огромното търсене на евтиния зад граница български ток, 
непрекъснато вдига производствените цени и удвоява щастието им с всяко изминало денонощие (образно казано). 
Бизнесът и битовите потребители обаче изнемогват от цялата тази "работа", но за тях никой няма право да мисли (уж). 
Едно, заради евентуалните Брюкселски санкции на недопустимата държавна помощ. И второ - заради невъзможността да 
затворим енергийните граници и да си произвеждаме евтин ток за вътрешна консумация, защото европейските правила 
за единния енергиен пазар ни забраняват подобен ход. 
Къде е обещаният евтин ток от ВЕИ? 
Логично звучи сега всички дружно да прегърнем прекрасно работещите ВЕИ централи, които хем ни осигуряват евтина 
енергия, хем пазят природата непокътната. 
Мокър сън, неприлично казано. А богобоязливо споделено... мираж, море насред пустинята! Защото в момента нито духат 
силни ветрове, нито слънцето пече като в Сахара, нито язовирите са годни да осигурят свръхпроизводство, което да смъкне 
цените. 
С други думи, екологично безвредното бъдеще в момента е в застой, пести от всичко и произвежда... едва 10% от 
електроенергията у нас. Другите 35% от тока са дело на АЕЦ "Козлодуй", а останалите 55% са заслуга на "смъртоносните" 
въглищни централи. 
А като прибавим към тези факти и все по-неотклонно поскъпващото гориво по бензиностанциите, току виж след месец и 
половина-два наистина сме заговорили за трета непосилна и кучешка зима - след Лукановата и Виденовата. Доколкото са 
пресни спомените, те също искаха да правят леви политики с десни хватки и похвати. 
 
√ Цените на енергията летят, а с идването на студа ще става по-зле  
Цените на енергията летят нагоре, а с наближаването на зимата България, а и Европа, имат все повече поводи за 
притеснения. Природният газ се повишава до рекордно високи стойности. И ако скоро не бъдат взети сериозни мерки, 
сметките на домакинствата ще продължат ударно да нарастват. Перфектната буря се допълва от 
обстоятелството, че повишената цена на енергията неизменно тласка и цените на останалите стоки. 
Според прогноза на Bank of America само повишението при природния газ може да вдигне инфлацията с 2% в по-
дългосрочен план. Ако съдим по сигналите на Централните банки, то повишението на инфлацията редом с икономическото 
възстановяване се явява и фактор за вдигането на лихвените проценти по кредитите през следващата година. 
Положението явно е достатъчно тревожно щом дори безкрайно тромавата администрация в Брюксел се задейства 
сравнително бързо. Неотдавна комисарят по енергетиката Кадри Симсон обяви, че Еврокомисията подготвя набор от 
инструменти, които страните-членки да използват, за да се справят със скока на енергийните цени, без да нарушават 
правилата на общността. 
"Съществуват инструменти, които държавите-членки могат да използват за незабавно решаване на ситуацията. 
ДДС и акцизната политика, а също и целенасочените мерки за бедни и уязвими потребители или временни мерки към 
домакинствата и малките предприятия, както и директна подкрепа за потребителите. Всичко това са стъпки, 
които могат да бъдат предприети напълно в съответствие с правилата на Европейския съюз”, обясни енергийният 
еврокомисар. 
Първа криза за служебния кабинет 
На национално ниво скокът на цените представлява първото много сериозно изпитание за служебното правителство на 
Стефан Янев. Домакинствата и бизнесът очакват решения за овладяване на ситуацията, която с всеки изминал ден се 
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усложнява. За това допринасят и водещите политически играчи, опитвайки се да се възползват от напрежението преди 
изборите на 14 ноември. 
"Ще се опитаме да вземем неотложни решения, но това е един проблем, който е в цяла Европа. В един момент всички 
европейски политици са притеснени от високите цени на тока и търсят нестандартни решения. Преди всичко сме 
длъжни да намерим решения и в нашата сфера на енергетиката и цените да са поносими", коментира Янев на 22 
септември и обеща мерките на правителството да бъдат обявени до дни. 
"В момента икономиката ни е в подем, като изключим този факт на повишаването на цените, което засяга хората 
от малките и средните предприятия. Специално за тези, които произвеждат и обработват метали, не е толкова 
остър проблемът например, защото заедно с ръста на цените на тока, имаше по-голям ръста и на тези на 
металите. Винаги е въпрос на баланс, утре пазарът може да е различен. В последните  няколко месеца виждаме, че 
икономиката се възстановява. Това е положителен тренд. Световната икономика също се възстановява. Нека се 
опитаме да мислим позитивно", призова служебният министър-председател. 
Бизнесът и домакинствата изправени до стената 
Призивите за повече оптимизъм едва ли впечатляват затъващия бизнес, а и домакинствата, които очакват подкрепа. 
Председателят на АИКБ Васил Велев определи положението като безпрецедентно. Неговата идея е държавата да 
компенсира сметките, които фирмите ще платят в следващите шест месеца, с очакваните чисти печалби за държавното 
дружество АЕЦ "Козлодуй".  
"Ние сме предложили механизъм как това да стане - разходите за едни са приходи и печалби за други. Изчислили сме, 
че АЕЦ "Козлодуй" ще реализира свръхпечалби над планираните - над милиард и 300 милиона, които му падат от 
небето. Не защото са станали такива стахановци и защото са открили световна новост, те просто правят това, 
което са правили 40 години, нищо различно. Тези пари ще бъдат прахосани, както обикновено се случва в 
енергетиката", обясни Велев. 
Синдикатите от своя страна изтъкват, че нито бизнесът, нито домакинствата са защитени в сегашната ситуация. 
"По линия на цената на тока домакинствата ще бъдат защитени, но по линия на цената на газа няма да бъдат 
защитени, защото топлото ще скочи с двуцифрен процент и трябва да има компенсация”, смята президентът на КНСБ 
Пламен Димитров. 
В очакване на някакви мерки  
Икономисти вече излизат с идеи как да се компенсират гражданите и фирмите и да се овладеят цените. Румен Гълъбинов 
например предлага въвеждане на лимити върху надценките на базови стоки и услуги, освобождаване на част от 
държавния резерв и регулиране на износа на ток с лимити за цена и квоти за количество. Според него може да се направят 
и данъчни облекчения, като намаляване на ДДС наполовина - от 20 на 10% - за електроенергията през зимните месеци, а 
също така да се въведат удължени срокове за деклариране и плащане на ДДС. 
"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", е становището на изпълнителния директор на БЕХ 
Валентин Николов. 
Той поясни, 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. 
Как действат в Европа 
Още преди десет дни испанският премиер Педро Санчес обяви поредица от мерки, насочени към намаляване на високите 
разходи за природен газ и електричество за потребителите.  Идеята е до края на годината цената на тока да спадне с 15 
процента. Първата стъпка на испанското правителство е намаляване на специалния данък върху електроенергията от 5,1 
на 0,5 %, който е преотстъпен на автономните региони. Освен това се предвиждат структурни реформи за насърчаване на 
по-чиста и по-евтина енергия и мерки за защита на най-уязвимите потребители. 
Франция пък планира да извърши еднократни плащания в размер на 100 евро на близо 6 милиона домакинства с по-ниски 
доходи, за да покрият увеличението в цените на енергията. 
Гърция също обяви план, който предвижда компенсации за хората и малкия бизнес заради по-скъпия ток. 
"Ще субсидираме с 9 евро всички сметки за електроенергия за консумация до 300 kWh на месец, независимо от 
доставчика", съобщи преди дни гръцкият енергиен министър. По думите му на практика 72% от всички домакинства в 
страната ще бъдат подпомогнати, но също така и малките и средни предприятия, както и земеделските производители, 
които са свързани към ниско напрежение. 
Набелязани са и допълнителни отстъпки за потребление между 300 kWh до 600 kWh на месец. Сметките на гръцките 
власти, които ще се прилагат със задна дата от септември, са, че така покачването на сметките за ток на едно средно 
домакинство ще бъде ограничено до 1-2 евро на месец. 
 
Монитор 
 
√ Акцията на ДАНС и МВР в КЕВР заради търговия с ток на „на черно“ 
Има съмнения за извършвани сделки от фирми без лиценз 
Както вече стана ясно ДАНС и МВР влязоха в четвъртък в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Според 
източници на „Монитор“ основната причина е не толкава високите цени на тока на енергийната борса, колкото да се търсят 
данни за търговия „на черно“ с ток. 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/akcijata-v-kevr-zaradi-skypija-tok-283174
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Вероятно има съмнения за извършвани сделки от фирми без лиценз. 
Органите провеждат акция там, като най-вероятно това е свързано с цените на енергийната борса. От комисията обясниха, 
че оказват пълно съдействие на служителите на реда. 
Копират се множество документи и копията се предоставят на служителите на ДАНС и МВР, уточниха за „Монитор“ от 
пресцентъра на енергийния регулатор. 
Изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) Константин Константинов обясни за 
„Монитор“, че не за първи път агенти на ДАНС и МВР искат информация за борсовата търговия. По думите му служителите 
на спецслужбите са дошли вчера в офиса на борсата и са поискали да бъде подготвена информация за дейността на 
борсовото дружество от началото на настоящата година досега и за част от миналата. Константинов не уточни какви точно 
данни са били поискани от ДАНС и МВР, нито дали е поставен краен срок за предоставянето им. Само добави, че 
информацията е огромна. От пресцентъра на министерството на енергетиката отказаха да коментират акциите на силите 
на реда в КЕВР и енергийната борса. 
Припомняме, че през август председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев обяви, че ca подадени 
сигнали в ДAHC и MBP зa съмнителни cдeлĸи нa енергийната борса. Πpeди година подобен сигнал беше изпратен дo 
пpoĸypaтypaтa, нo според Велев държавното обвинение нe e oтĸpилo престъпление, a само няĸoи нарушения. Членовете 
нa AOБP сезираха ДAHC и MBP, защото подозират, чe ce извършва саботаж, престъпление или диверсия и ce застрашава 
националната сигурност, защото спряха пъpвoeшeлoнни предприятия. След тях щe спрат и останалите. Шефът на АИКБ 
определи това като "абсолютно безобразие", ĸoeтo няма фундамент под себе cи. Миналия месец цените на свободния 
пазар скочиха драстично, което разгневи бизнеса, а някои производства бяха принудени да спрат работа, като КЦМ. 
Включването на всички възможни мощности на държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ не дадоха голям ефект. 
В средата на настоящия месец бе поставен пореден рекорд на борсовата цена в сегмента „Ден напред“ и на 15 септември 
за следващия ден бе регистрирана цена от 335.51 лв. за мегаватчас. Котировките на БНЕБ от началото на седмицата 
показват големи разлики. За понеделник цената достигна 293.28 лв./мвтч, за вторник - 230.61 лв./мвтч, 287.84 лв./мвтч за 
почивния ден сряда, а за последния работен ден – петък, бе отчетена средна цена от 268.36 лв./мвтч. 
 
Euractiv BULGARIA 
 
√ Токов удар по време на избори  
Какво може да направи най-бедната държава в ЕС – България, за да омекоти удара от растящите в глобален план 
цени на електроенергията и горивата върху икономиката? Цените вече застрашават бизнеса с фалити, а 
домакинствата – от високи сметки за отопление и инфлация, която изяжда доходите. Отговорът е: Не много. 
“Виновници” за енергийния шок са: либерализацията на енергийния пазар за стопанските потребители от 1 октомври 2020 
г.; европейските климатични цели, приети и от България, за пълна декарбонизация до 2050 г. и намаление на въглеродните 
емисии с 55% до 2030 г., в резултат на което въглищните централи, осигуряващи над 40% от електроенергията, трябва да 
затворят заради скъпите квоти CO2 от 61 евро/тон; рекордните цени на природния газ – за България от 1 септември 
енергийният регулатор одобри 69.4 лева на MWh без данъци и такси, което е ръст от 209% на годишна база, и няма да е 
последен скок за годината. 
За енергийното торнадо има и други утежняващи български фактори. Все още не е готов замисленият преди 12 години 
интерконектор с Гърция, чрез който България може да получава 1 млрд. куб. м азерски газ годишно – в момента 
наполовина по-евтин от синьото гориво от “Газпром”. Към това се прибавят съмнения за манипулации на българската 
енергийна борса и липсата на свързаност с Румъния, а оттам с Централна и Източна Европа, откъдето може да се получава 
по-евтин ток. 
От 11 май насам управлява служебно правителство, назначено от президента Румен Радев, което отново ще работи без 
действащ парламент в следващите 2 месеца. В други европейски страни, където енергийните сметки също растат, вече 
предприеха мерки за компенсации на бизнеса и гражданите. Лявото правителство в Испания предложи “шоков план”, 
който включва и намаляване на данъците върху електроенергията през зимните месеци, а Гърция и Италия ще 
подпомогнат потребителите чрез редуциране на енергийни сметки. 
В България правителството не бърза, въпреки че средната борсова цена на електроенергията в периода 2018-2020 г. беше 
около 100 лева, а през лятото надхвърли 250 лева. Някои предприятия спряха временно работа, други ограничиха 
дейността си. Скъпият ток прави неконкурентоспособна продукцията им. (През септември бе достигнат и пик от 150 евро 
за MWh.) През август големи работодателски организации подадоха сигнал до прокуратурата заради скъпия ток. Тази 
седмица екипи на ДАНС (контраразузнаването) и МВР влязоха в независимия регулатор – Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР), и иззеха документи за търговията на енергийната борса. Пред Euractiv това действие бе изтълкувано от 
експерти като “дисциплиниране на търговията”. 
КЕВР, съгласно регламента за пазарен интегритет, има право да проверява енергийната борса, а в случая се прави 
“проверка на проверяващия” за спекулативни сделки. България потребява около 4000 MWh на ден, а износът е ограничен 
до 1900 MWh. 
Или компенсации – или протести 
Краткосрочни мерки неизбежно ще бъдат приети. Причината е ясна: политическата ситуация в България, изострена заради 
предстоящите на 14 ноември избори 2 в 1 – президентски и парламентарни, трети поред за т.г. В противен случай 
назряващите протести ще повишат социалното напрежение и ще повлияят на резултатите от двата вота. Нетърпимо е – 
готови сме да излезем на улицата, казват от работодателски организации. Преди тях го направиха от ВМРО, бивш 
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коалиционен партньор на ГЕРБ – с развети знамена и опит за нахлуване в Министерството на енергетиката, с призиви за 
разпускане на КЕВР, за предоговаряне на Зелената сделка и рестарт на преговорите за АЕЦ “Белене”. 
До дни служебният премиер Стефан Янев ще обяви мерки, за да противодействат на скока на енергийните цени и 
инфлацията. Износът на ток обаче няма да се пипа. Националната статистика измери 3.7% ръст на потребителските цени 
през август на годишна база. Проинфлационен натиск оказват изливането на пари чрез мерки за борба с пандемията, 
поскъпналите храни, билети за влак и градски транспорт, водоснабдяването, което за някои райони ще стане непосилно, 
тъй като водата се изпомпва от дълбоко, и др. 
Заради повишението от над 250% на цените на тока за бизнеса, от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) настояха за енергийна помощ от поне 70 лева за MWh (около 36 евро) потребена енергия или общо 840 млн. лева 
(около 429 млн. евро) за всички стопански потребители. От АИКБ обясниха, че тази сума е под 64% от “свръхпечалбата на 
АЕЦ “Козлодуй” за полугодието и следователно има начини тези средства да бъдат “върнати” на потребителите, сред които 
са не само бизнеси, но и болници, учебни заведения и др. Столичният кмет Йорданка Фандъкова също поиска 
компенсации за обществения транспорт в София, в т.ч. и метрото – заради повишените цени на електроенергията и 
намаления брой пътници. 
Въпреки скептицизма на експерти, че изобщо са възможни подобни компенсации и едва ли всички предприемачи могат 
да бъдат подпомогнати, председателят на УС на АИКБ Васил Велев заяви пред Еurаctiv, че срещат разбиране от страна на 
изпълнителната власт за намиране на компенсационен механизъм. “Помощта може да бъде и по-голяма от 70 лева на 
MWh, ако се вземе предвид средната цена, определена от КЕВР за регулирания пазар – 119 лева. Важно е да се намери 
формула, която да бъде лесна за администриране”, каза Велев. 
Икономистът Румен Гълъбинов коментира за Euractiv, че е възможно да се въведат и данъчни облекчения – например да 
се намали ДДС върху електроенергията от 20% на 10% през зимните месеци, а също така да се въведат удължени срокове 
за деклариране и плащане на ДДС. Освен това може да се увеличат енергийните помощи на повечето енергийно бедни 
домакинства и да се подпомогнат и фирмите с енергийни субсидии. 
България е страната в ЕС с най-голям дял енергийно бедни, макар че дефиниция на определението за енергийна бедност 
на домакинствата липсва. В своя вариант на Национален план за възстановяване и устойчивост бившите управляващи от 
ГЕРБ предлагаха да бъде разработена такава в Закона за енергийна ефективност за целите на финансирането на проекти 
за енергийна ефективност. 
Въпреки че битовите потребители все още се снабдяват с ток по регулирани цени, за изминалия отоплителен сезон 
2020/2021 г. близо 284 000 домакинства са получили енергийни помощи, което е с 31 хиляди повече в сравнение с 
предишния. Най-много са тези, които се отопляват на дърва и въглища – 245 000, най-малко са на природен газ – около 
400 домакинства. Дали обхватът тази година ще бъде разширен зависи от мерките на служебния кабинет и възможностите 
на бюджета. 
Отворената тема за въглищната индустрия 
За да не плати политическата цена за затварянето на въглищната индустрия и съдбите на близо сто хиляди души, пряко 
или косвено свързани с нея, третият кабинет на Бойко Борисов така и не подготви стратегия за декарбонизация с график и 
план за закриване на ТЕЦ-овете и трансформация на засегнатите региони. 
В последната седмица вицепремиерът Атанас Пеканов, отговорник за европейските средства и Плана за възстановяване, 
неколкократно повтори, че Европейската комисия (EК) е втвърдила тона към София. Срещаме доста твърд тон и 
неразбиране за трудната ситуация в България предвид политическата нестабилност и високата социална цена, която 
трябва да се плати, обясни Пеканов в ефира на двете най-големи телевизии. По думите му, в ЕК се опасяват, че България 
няма да изпълни поетите ангажименти, както често се е случвало през годините, и това е едно от основанията да се иска 
дата и график за затваряне на въглищните централи и в Националния план за възстановяване и устойчивост. В противен 
случай нито Планът, нито Споразумението за партньорство за програмния период 2021-2027 г. ще бъдат приети за 
разглеждане. По Нова тв Пеканов сподели, че синдикатите дори говорели за излизане от ЕС, ако се затварят въглищните 
централи. 
Засега тази пречка пред внасянето на Плана от служебния кабинет – намиране на пресечна точка за затварянето на 
въглищната индустрия, изглежда непреодолима. Не е постигнато съгласие за графика за извеждане на централите – АИКБ 
например предлага да стане до 31 декември 2035 г., както и за заместващите мощности, социално-икономически мерки в 
засегнатите региони, спор има и по новите технологии за производство и съхранение на енергия. Изборите и 
перманентната политическа нестабилност т.г. са стопиращият фактор да се случи, както и липсата на работещ парламент – 
макар че предишните два игнорираха темата. 
Докато се намери решение, държавната ТЕЦ “Марица Изток-2”, която работеше с ограничен товар, отново е на пълна 
мощност – с изключение на два блока, които са в планов ремонт. Идва зима. 
 
Стандарт 
 
√ Каримански: ИТН предлага мерки срещу високите цени. Какви са? 
Мерки срещу високите цени на горивата и срещу растящата инфлация е подготвила ИТН и ще ги внесе в правителството, 
каза експертът на партията на Слави Трифонов по Би Ти Ви. Той добави, че екипът им вече е направил разчети как цените 
на енергията и инфлацията ще се отразят на бизнеса.  
Част от мерките са свързани с преразпределяне на печалбите на АЕЦ "Козлодуй" или на Националната електрическа 
компания (НЕК). 
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Предложението на ИТН е изцяло съобразено с искането на бизнес организациите, които настояват със свръхпечалбите на 
енергийните дружества у нас, които продават ток, да бъдат компенсирани потребителите на електрическа енергия на 
свободния пазар. 
Първоначално идеята бе огласена от шефа на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред 
"Стандарт". 
АИКБ настоява  за 70 лева обезщетение за всеки мегават час използвана електроенергия, като искането е мярката да бъде 
обсъдена спешно на Националния икономически съвет. 
Велев заяви, че само за следващите две тримесечия АЕЦ "Козлодуй" ще има свръхпечалба от 1,3 млрд. лева над 
реализираните до момента свръхпечалби и над планираните.  Дори ТЕЦ "Марица Изток 2" ще излезе на печалба за второто 
тримесечие, което не се е случвало от много години. НЕК и водните централи също ще имат големи свръхпечалби, 
единствено газовите централи няма да имат. 
Тези пари обаче не са в резултат на повече труд, талант, иновации, а заради високите цени на електроенергията. Затова 
настояваме част от средствата да бъдат върнати на тези, от които е иззети паричните потоци - потребителите на енергия 
на свободния пазар, каза Васил Велев. 
По думите му, ако това се направи бързо, през следващите 2 тримесечия ще бъде ограничител на инфлацията, защото 
предприятията ще разчитат на подкрепата и ще калкулират това в своите разчети и оферти.   
Каримански посочи още, че българските производители на енергия "субсидират" съседните страни, където цената на тока 
традиционно е по-висока и каза още, че страната не е хеджирала риска. 
По отношение на бюджета на България за 2021 година икономистът отбеляза, че разходната част изостава. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Цената на тока може да скочи с до 40%, работодатели призоваха за компенсации 
Високите цени на електроенергия на едро няма как да се отразят пряко върху сметките ни за ток   
Всички потребители, които купуват енергия от Българската независима електроенергийна борса, да получат компенсации 
от държавата. Това настояват от работодателските организации у нас. 
В условията на пандемия и нарастващите цени на електроенергията бизнесът предлага мярката за подкрепа на заетостта 
"60/40" да бъде преформатирана като "75/100".  
"Тоест 75% от възнагражденията и осигурителните вноски да се покриват само за неотработеното време, а за 
отработеното време работодателят да изплаща 100% от възнаграждението", призова Добрин Иванов от АИКБ. 
Високите цени на електроенергия на едро няма как да се отразят пряко върху сметките ни за ток. Още след 1 януари обаче 
битовите потребители ще почувстват осезаемо отражението. Тогава се очаква да поскъпнат също парното и топлата вода 
заради нарастващата цена на природния газ на световните борси.  
"Ако се случи минимум 20%, то тогава при следващия регулаторен период трябва да очакваме много сериозен взрив 
на цените. Предполагам, че повишението ще бъде доста повече от 20%, може да стигне и 40%", прогнозира 
председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества инж. Кремен Георгиев. 
На фона на поскъпването на основни хранителни стоки и услуги на битовите потребители няма да се наложи да плащат 
повече при посещение в заведенията например, въпреки че именно те реализираха най-големи разходи и заради цените 
на електроенергията, и заради ограниченията върху работата им в условията на пандемия.  
"Първо, доставните цени се вдигнаха страшно през последните два месеца. Сметките за ток са се вдигнали с по 2,5 
спрямо същото време миналата година. Не могат безкрайно да се вдигат цените, защото на хората не се е променил 
стандартът, така че от това вдигане на цените няма да има голям смисъл. Това е поредното нещо, което изяжда 
от печалбата", обясни председателят на БАЗ Ричард Алибегов. 
От "Българския енергиен холдинг" обаче казват, че тенденция за поевтиняване на ток няма, защото търсенето на 
електроенергия в момента е много голямо. 
Вижте повече в репортажа на Камелия Стоянова. 
 
3e-news.net 
 
√ Справедлив и успешен Зелен преход - новата национална цел пред България 
Стартираме дебата на 15 октомври 2021 г. от 9.00 до 14.30 часа в Интер Експо Център, София  
Климатът се променя. Най-горещият август на планетата. Най-влажните 12 месеца в САЩ. Счупени температурни рекорди 
в Европа - във Франция термометърът скочи на 45.9°С. Градушки и пожари в България. 
И всичко това близо до нашите домове. Спешно е, важно е, неоспоримо е, че трябва да направим нещо. Консенсусът какво 
и как да направим между континентите, страните и регионите, между хората на Земята, ще е най-трудната задача пред 
това поколение. А и пред тези, които идват. Но и единственият език, на който можем да говорим с тях. Време е да започнем 
този важен обществен разговор сега, за да бъде Зеленият преход честен, разбираем и справедлив. 
Стартираме дебата "ЗЕЛЕНИЯТ ПРЕХОД - решения и предизвикателства за България" на 15 октомври 2021 г. от 9.00 до 
14.30 часа в Интер Експо Център, София. Регистрирайте се и задайте своя въпрос към еврокомисарите Франс Тимерманс 
и Мария Габриел, както и към представители на българските институции, бизнеса и неправителствения сектор. Нека решим 
заедно как ще изглежда България след 20 години. 
В зората на съществуването си, човекът схваща природата като свой господар. С уседналия начин на живот, хората започват 
да променят природните условия за собствено удобство. По-късно, вследствие на индустриалната революция, човекът 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/240273-tokat-mozhe-da-skochi-s-do-40-rabotodateli-prizovaha-za-kompensatsii
https://greentransition.bg/
https://greentransition.bg/registration/
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решава да стане господар на природата - да я подчини изцяло на своите щения. Гибелните резултати от това възгордяване 
виждаме днес. Най-потърпевши са, както винаги, най-бедните и уязвимите. Унищожаването на природната среда 
унищожава и човешки съдби. 
Изправени пред криза, хората реагират по два начина: с боязливост или с кураж. Боязливостта води до нерешителност и 
затъване в кризата. Куражът, напротив, успява да види в кризата възможност да се постигне нещо ново, решително, до 
вчера немислимо. 
След като години наред обединена Европа бе разлюлявана от цяла върволица от кризи - финансова, дългова, мигрантска, 
пандемична, климатична - днес тя ги пресреща с кураж. "Зелената сделка" е онова решително действие, което превръща 
трупащите се една върху друга кризи във възможност за влизането в нов, по-подреден и човечен свят. Тя отваря 
историческа възможност за преодоляването на скандалните социални и икономически неравенства, отнели куража на 
едно цяло поколение. В същото време Зелената сделка поставя огромни предизвикателства и нужда от преструктуриране 
на цели икономически отрасли, което поставя на фокус проблема за справедливостта на Зеления преход. 
Става дума за рестартиране на начина на живот на всички ни; и всички трябва да бъдат чути. Но у нас този разговор не 
започва. 
Информацията по темата е ограничена и фрагментирана. Бизнесът и неправителственият сектор вече започнаха да търсят 
свои решения, да разработват иновации в други страни, да търсят алтернативно финансиране, да подготвят 
законодателство. 
Говорим, че ни е нужна нова национална цел. Че след влизането ни в ЕС, нямаме хоризонт за ново национално усилие. Ето 
достойна цел - Зеленият преход да е успешен и справедлив за България. 
Информацията по темата е ограничена и фрагментирана. Бизнесът и неправителственият сектор вече започнаха да търсят 
свои решения, да разработват иновации в други страни, да търсят алтернативно финансиране, да подготвят 
законодателство. 
Говорим, че ни е нужна нова национална цел. Че след влизането ни в ЕС, нямаме хоризонт за ново национално усилие. Ето 
достойна цел - Зеленият преход да е успешен и справедлив за България. 
Нека изберем - да бъдем потърпевши от чужди решения, или да водим обществена дискусия, да даваме идеи, да 
разработваме технологии и иновации, да подпомагаме стартъпи, да ангажираме младите хора на България. Ние 
от Dir.bg и 3e-news.net избираме второто. Заедно с нашите партньори. А щом четете този текст, значи Вашето място е в 
тази съобщност - на модерните, търсещите, питащите, мечтаещи в зелено хора. Добре дошли! 
И още нещо - подозираме, че децата Ви вече са тук.  
Първото издание на събитието "ЗЕЛЕНИЯТ ПРЕХОД - решения и предизвикателства за България" ще се проведе 
хибридно на 15 октомври в Интер Експо Център и на: https://greentransition.bg/ 
Партньори на събитието са Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Българската 
федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Индустриален клъстер "Средногорие", Институт за 
енергиен мениджмънт, Център за устойчиви финанси и енергетика, Пан Европа България, Атлантически клуб, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Американска търговска камара в България (AmCham), 
Българска асоциация по рециклиране, Браншова асоциация "Полимери". 
Събитието се реализира с подкрепата на Филип Морис Интернешънъл, Аурубис България, Виза, Уникредит Булбанк, 
Dundee Precious Metals, Холсим, AES България, Прокредит Банк, Контракс, ЧЕЗ. 
"Зеленият преход -решения и предизвикателства за България" има за цел за първи път да събере в България европейски 
лидери, ключови фигури от българската политика, водещи експерти, неправителствени организации и медии, които 
да обсъждат решенията, възможностите и предизвикателствата в светлината на Зеления преход за българското 
общество, икономика и бизнес. Време е да започнем този важен обществен разговор, за да бъде Зеленият преход 
справедлив, разбираем и успешен за България. Нека решим заедно как ще изглежда България след 20 години. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ НАП ще търси дължими данъци върху близо 96 млн. лв. доходи от интернет търговия  
Националната агенция за приходите ще търси дължимите данъци върху близо 96 млн. лв. доходи от търговия през 
интернет. Агенцията  се позовава на данни от куриерските фирми за наложен платеж. Става дума за около 7 000 длъжници 
- физически лица. 
НАП се е фокусирала върху интернет търговците с най-големи доходи, като постепенно обхватът ще бъде разширяван, 
предупреждават от институцията. Вече са инициирани 3500 телефонни обаждания, сред които 1300 към лица с особено 
високи печалби от сделки в интернет пространството. 
При анализа данъчните се натъкнали на любопитни практики с цел прикриване на дейността и доходите от нея. 
Например - едни лица фигурират като получатели на наложения платеж, а търговският профил, от който е осъществена 
сделката, е на безработни, които твърдят, че носят пратките до определен адрес срещу заплащане от 5 лева на курс. 
Не са малко и случаите на лица, починали преди 2 и повече години, които имат търговски профили и реализират 
значителна печалба. 

https://dir.bg/
https://3e-news.net/
https://greentransition.bg/
https://greentransition.bg/
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От приходната агенция припомнят, че с данък не се облагат единствено продажбите в интернет на лични употребявани 
вещи, например ако продавате старите си ски обувки или използвано детско столче, не се дължи налог. 
 
√ Фотофиниш на изборите в Германия, не е ясно кой печели  
Победителят в парламентарните избори в Германия все още не може да бъде обявен. Според първите резултати от 
преброяването на бюлетините социалдемократическата партия води с 25,7 процента, следвана от консервативния блок 
ХДС/ХСС с 24, 6 на сто от гласовете. 
Социалдемократът Олаф Шолц определи резултата като "голям успех" за партията след силна кампания в последната фаза 
на предизборния маратон. 
"Предстои ни дълга нощ, това е сигурно, както е сигурно, че германците гласуваха за социалдемократическата партия, 
защото искат смяна в политиката и канцлер Олаф Шолц", заяви Шолц в партийната централа в Берлин. 
Опонентът му от консервативния блок ХДС/ХСС Армин Лашет описа изборите като „извънредна ситуация”, когато 
победителят още дълго време няма да е ясен. Макар да изрази разочарование от слабия резултат, Лашет обеща: 
"Ще направим всичко възможно да съставим кабинет. Германия се нуждае от коалиция на бъдещето, която да 
модернизира страната ни, да ни гарантира устойчивост както в климата, така и във финансите". 
С този коментар Лашет протегна ръка за съставяне на центристка управляваща коалиция с Зелените и либералите. 
В първия си коментар председателят на либералната партия Кристиян Линднер изрази предпочитанията си за кабинет, 
воден от консерваторите. В Германия предстоят дълги коалиционни преговори, вероятно водени паралелно от 
социалдемократическата партия и от ХДС/ХСС. 
Трета политическа сила са Зелените с 14,5 на сто от гласовете, следвани от либералите с 12 процента.  
"Резултатите показват, че Германия има нужда от ново начало, от правителство за опазване на климата", заяви 
съпредседателят на Зелените Аналена Бербок, която не отказа преговори с либералите преди сондиращи разговори с коя 
от двете големи партии – социалдемократи или консерватори – могат да влязат в управлението.  
Именно от Свободната демократическа партия зависи следващото правителство, но между свободните демократи и 
Зелените съществуват сериозни различия в климатичната политика. 
Генералният секрекар на СвДП Фолкер Висинг ясно изрази предпочитанията си за правителство с канцлер консерватора 
Армин Лашет и съ Зелените в т.нар. коалиция "Ямайка". 
"Германците не искат ляв завой", каза Висинг. 
Генералният секретар на ГСДП Ларс Клингсбайл коментира резултатите като ясна заявка за управление на Олаф Шолц. 
Въпреки вероятната загуба и най-слабия резултат в историята християндемократите вероятно ще се опитат да съставят 
кабинет на политическия център със свободните демократи и Зелените, потвърди Лашет в първото си изявление след края 
на изборния ден в присъствието на досегашната канцлерка Ангела Меркел в партийната централа. 
Според германската конституция Бундестагът избира за канцлер този, който успее да дъбере управляващо мнозинство. 
Между тези четири партии ще се реши формулата на следващото правителство в Берлин. Не е изключено Армин Лашет, 
въпреки че губи изборите, да успее да състави кабинет и да наследи Ангела Меркел като канцлер на Германия.  
В парламента влизат още досегашната първа опозиционна сила, крайнодясната „Алтернатива за Германия” с 10 процента, 
която губи подкрепа в сравнение с вота преди 4 години.   
Дали най-малката парламентарна група ще бъде отново на Левицата, все още е рано да се каже. Тя получава 5 процента в 
прогнозните резултати, а това е границата за влизане в парламента. 
 
√ Британското правителство иска да отстрани Китай от проект за АЕЦ  
Британското правителство е близо до сделка, която може да елиминира Китай от проект за 20 милиарда паунда за 
изграждане на атомна електроцентрала в Сайзуел, графство Съфолк, като налее десетки милиони паунда от парите на 
данъкоплатците – ход, който ще потвърди засилващото се геополитическо напрежение, съобщава вестник „Гардиън“.  
Правителство е готово да обяви план за получаване на дял в атомната централа „Сайзуел“, заедно с френския енергиен 
гигант EDF следващия месец преди срещата на високо равнище за климата в Глазгоу.  
Това означава, че China General Nuclear, която има 20-процентен дял, може да бъде изолирана от проекта.  
Този ход обаче рискува да увели политическото напрежение, което и без това е високо след решението на Великобритания 
да се присъедини към военния пакт с Австралия и Съединените щати, който цели да се противодейства на китайската 
военна експанзия.  
Китайският енергиен гигант, зад който стои комунистическото правителство, финансира и атомната централа в Хинкли 
Пойнт, графство Съмърсет.   
Централата в Сайзуел, която още е в проект, би трябвало да захранва с ток 6 милиона домакинства. Срещу построяването 
ѝ обаче има съпротива по различни поводи – местните еколози, притеснения за високи цени и участието на Китай.  
Вашингтон постоянно притиска Лондон да премахне Китай от британските атомни централи и постави China General Nuclear 
в „черния списък“ с компании, цитирайки опасения за националната сигурност и обвинения в кражба на военни технологии 
– нещо, което китайците отричат.   
 
√ Ердоган смята, че САЩ трябва да се изтеглят и от Сирия и Ирак  
Анкара би искала американските войски да се изтеглят от Сирия и Ирак, точно както преди това напуснаха Афганистан. 
Това каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган в интервю за американския телевизионен канал CBS. 
„Разбира се, ако имах избор, бих искал те (американските военни) да напуснат Сирия и Ирак по същия начин, както 
напуснаха Афганистан“, каза той, отговаряйки на съответния въпрос. 
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"Защото, ако искаме да установим мир в света, вече няма смисъл да оставаме в тези региони по света, ние просто можем 
да дадем възможност на тези народи, тези администрации да вземат свои собствени решения", добави Ердоган. 
Той беше попитан дали това означава, че в този случай Турция възнамерява да заеме мястото на САЩ в Сирия. "Позволете 
ми да кажа абсолютно ясно и честно: никога няма да останем там, където не искат да останем, никога няма да присъстваме 
там, където не сме добре дошли", отговори турският лидер. 
Ердоган добави, че се надява САЩ, Русия, Иран и Турция могат да работят заедно за постигане на мир в Сирия и Ирак. 
 
√ "Газпром" е готов да увеличи доставките за Европа  
"Газпром" е готов да увеличи доставките на природен газ, за да облекчи енергийната криза в Европа, заяви Дмитрий 
Песков, говорител на руския президент Владимир Путин. По думите му "Газпром" е заинтересована от договори за повече 
доставки на газ. 
Руският газов гигант беше обвинен от Международната агенция по енергетика и евродепутати, че не увеличава доставките 
за Европа на фона на растящите цени. От Кремъл подчертаха, че руската компания изпълнява всичките си задължения по 
договорите и е удоволетворила всички искания за допълнителни доставки. 
Цените на газа в Европа се увеличиха с над 250% тази година. 
 
БНТ 
 
√ Атанас Пеканов: Липсващата визия в сектор "Енергетика" спъва изпращането на Плана за възстановяване  
Липсващата с годините визия в сектор "Енергетика" е това, което спъва изпращането в Брюксел на Плана за възстановяване 
и устойчивост. Тази визия не е била развивана. Единственото нещо, което е оставено, е т.нар. "Интегриран национален 
план за енергетиката и климата", изработен от предишните управляващи. 
Това заяви в "Говори сега" служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
Там е заложено, че България през 2035 г. процентът на използваните в страната ни въглища ще е 0, обясни той и добави, 
че в него не е заложено какви ще са стъпките, които трябва да се извървят дотогава. Именно върху това Министерство на 
енергетиката работи много активно. 
Пеканов е категоричен, че не е редно служебен кабинет да вземе съответните решения, но това ще трябва да бъде 
направено, за да бъде изпратен Планът за възстановяване и устойчивост. 
"По него се предвиждат 12,6 млрд. за следващите 6 години. Проектите по него трябва да започнат да се реализират. 
Стъпките, които сме поели, са за възобновяеми енергийни източници, които да се изграждат на пазарен принцип през 
следващите 5 години; за парогазова централа, която да замени една от съществуващите централи, като не е 
уточнено коя", уточни Пеканов. 
Отворен остава въпросът за американските централи, договорът на които изтича през 2024 и 2026. Предстои изследване 
на потенциала за геотермална енергия, както и реформи, отбеляза вицепремиерът по управление на европейските 
средства. 
Пеканов заяви, че проблемът е, че въпреки предприетите от служебното правителство стъпки, от Брюксел искат ясно поети 
ангажименти за затваряне на въглищните централи. 
"Факт е, че има социално-икономически рискове за региона и трябва да решим, преди да обещаем, че ще закрием 
централите, как ще ги адресираме. Затова провеждаме срещи със синдикатите и работодателите. Имаме 
допълнителни средства - 1,2 млрд. евро, от Фонда за справедлив преход. За да ги отключим, трябва да имаме ясна 
обосновка. Но това не може да стане за ден-два", уточни той и допълни, че за момента служебното правителство 
не е променяло годината за затваряне на централите през 2035 г. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ ЦИК започва да приема документи на инициативните комитети за президентските избори  
ЦИК започва приема на документи на кандидатите за президент и вицепрезидент, издигнати от инициативни комитети. 
Крайният срок за подаване на заявление за регистрация е до 4 октомври 2021 година. 
Именно инициативен комитет от 100 души ще издигне за втори мандат сегашния президент Румен Радев в двойка с 
вицепрезидента Илияна Йотова. Учредителното му събрание е тази вечер. В него ще участват и трима депутати от БСП. 
Очаква се да има представители и на "Продължаваме промяната". До момента големите партии не са издигнали свои 
кандидати, въпреки че дадоха заявки, че ще го направят. 
Вчера от ГЕРБ заявиха, че ще обявят кандидат-президентската си двойка в последния възможен момент. В неделя 
коалицията ГЕРБ - СДС се регистрира за явяване на предсрочните парламентарни избори. 
Срокът, до който ЦИК продължава приема на документи от партии и коалиции за участие във вота на 14 ноември изтича 
на 29 септември. 
 
√ Управителят на НОИ: Не се предвижда повишаване на размера на осигурителните вноски  
В момента пенсионната система събира повече приходи, засега не се предвижда повишаване на размера на 
осигурителните вноски. Това заяви в "Бизнес.БГ" управителят на НОИ Ивайло Иванов. 
За следващата година сумата, която ще е необходима, е 13 400 000 лв., така че тези средства са заложени в бюджета до 
края на годината. Дефицитът, който е предвиден, с така направената актуализация намалява - около 6 400 000 лв., допълни 
той. 

https://bnt.bg/news/govori-sega-297933news.html
https://bntnews.bg/news/atanas-pekanov-lipsvashtata-viziya-v-sektor-energetika-spava-izprashtaneto-na-plana-za-vazstanovyavane-1169978news.html
https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
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По думите му разходите за пенсии са се вдигнали със 700 000 млн. до края на годината, и ако се запазят тези темпове и 
другите плащания, необходимата сума за следващата година ще е близо 2 300 000 лв. - или около 14% допълнително. 
С актуализацията на бюджета се заложи минималната пенсия да стане 370 лв. Хората, които ще получават тази пенсия, са 
към 1 400 000 души. 
"Логиката на законодателя в тази система е, че все пак е обвързана с линията на бедността. Тъй като линията на 
бедността е 369 лв., се прие от народните представители доходът, който получават нашите пенсионери, да не е 
под тази линия на бедност. Максималната пенсия беше повишена на 1500 лв., но има и хора - близо 20 000 души, които 
получават много повече, и те също са ограничени с този размер", каза още управителят на НОИ. 
Още от разговора вижте във видеото. 
 
√ Остава само седмица до края на националното преброяване  
Седмица до крайния срок за преброяване на населението - по електронен път или с преброител. Има обаче проблеми и 
още много въпроси. 
До момента електронно са се преброили 2 068 000 души, което е близо една трета от населението на страната. В шест 
области вече е преброено над половината от населението. Класацията се води от Перник, следват София, Ловеч, Русе, 
Враца и Луковит. 
Сред най-честите проблеми пред преброителите са заключени входове без звънци, а когато все пак отворят, много 
семейства казват, че ще се преброят електронно и така се налага преброителите да ходят отново. В кварталите с ромско 
население проблемите са още по-големи. 
И в неделния ден Кристина Цветкова посещава семействата в столичния район "Оборище", където е преброител. До 
момента има данни за половината от тях. Твърди, че сред най-големите проблеми е липсата на достъпност в сградите, 
пусти апартаменти, за които и съседите нямат информация. 
"Основният препъникамък дойде от това, че се дублира физическото преброяване с електронното преброяване. 
Посещавайки един адрес, много често хората ми казват, че ще се преброят електронно и аз съм задължена за мое 
собствено удобство да им дам личния си телефон, за да не ги посещавам по няколко пъти, докато те все пак до 30 
септември се преброят електронно и ми предоставят електронния си код. След като се преброят електронно, е 
голямо удобство и за преброителите, и за хората да залепят кода на външната врата, тъй като той не предоставя 
никакви лични данни", обясни Кристина. 
Електронния код може да оставите и на съседите, но най-лесно е директно на преброителя, стига да се засечете с него. 
"Сега предоставих кода на преброителя. Стана изключително бързо и лесно", сподели Асен Митов от София. 
Много преброители в Пловдив се опасяват, че няма да свършат работата си в определения срок и част от хората ще останат 
непреброени. В ромските квартали семействата често живеят в едно жилище, а са регистрирани в друго или пък са в 
чужбина, а роднините им нямат пълните им данни. 
"Някои хора се страхуват, мислят, че ще им слагам ваксина, други мислят, че ще им бутаме къщите, трети пък се 
надяват да им се дадат апартаменти или къщи. Така че всеки си е с различните страхове и проблеми, но общо взето 
са отзивчиви", обясни преброителят Виолета Кирова. 
В кварталите "Столипиново" и Хаджи Хасан махала малка част от жителите са се преброили електронно. Повечето очакват 
преброителите в дома си. 
БНТ: Знаеш ли какво ще стане, като дойде преброителят у вас? 
"Да, наясно съм... ще описвам имущество горе долу", отговори 23-годишната Даниела. 
БНТ: А ти защо не се преброи електронно? 
"Ами нещо не ми се получи. Опитах с телефона и се отказах по бързата процедура", каза тя. 
БНТ: И чакате сега преброителя у вас? 
"Да", допълни Даниела. 
Преброителите могат да задават само въпроси, които се съдържат в преброителните карти. Те нямат право да изискват 
лични карти, нито попълване на декларации или полагане на подпис. За семействата, които до 30 септември не са 
преброени нито на място, нито електронно, от 1 до 3 октомври преброителят трябва да ги посети отново. 
Глобата за хората, които не са се преброили, е 160 лв. А всеки, който иска да се преброи електронно, няма компютър вкъщи 
или не може да борави с него, може да ползва помощта на 20 подпомагащи центъра в цялата страна. 
Ако се съмнявате, че човекът, който звъни на вратата ви, е преброител, можете да направите проверка като съобщите 
името му на телефон *2021 или 02/ 90 78 430. 
По-активни в онлайн попълването на преброителната карта са жените. Най-много регистрации са направили хората между 
40 и 49 години, като 60% от тях са жени. 
 
√ Шефът на ББР: Имаме добра представа как е ощетена банката, ще има и сигнали до прокуратурата  
Няколко месеца ни трябваха, за да повдигнем завесата, колко е ощетена банката и тоя процес е вече към края си. Имаме 
много добра представа в момента какво се е случвало в банката, как тя е ощетена, ще има и сигнали до прокуратурата. 
Това заяви в "Бизнес.БГ" изпълнителният директор на ББР Цанко Арабаджиев. По думите му за 2020 и 2021 година общата 
загуба за банката ще бъде към 250 млн. 
Първото нещо, което според него е заварил при стъпването си в ББР, е било корупция, безстопанственост, отчайващо 
управление - "всички контролни механизми на банката бяха изключени". 

https://bntnews.bg/news/upravitelyat-na-noi-ne-se-predvizhda-povishavane-na-razmera-na-osiguritelnite-vnoski-1169970news.html
https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
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"Заварихме едни кредити, за които сега тепърва ще говорим, заварихме договори с трети страни, които са 
изключително неизгодни за банката, заварихме други договори, които са 100% авансово плащани, хора, които не би 
трябвало да са в банката, назначени на огромни заплати, а нищо не правят", допълни Арабаджиев. 
Според него от 8-те кредита в момента 5 са в гратисен период по главница, т.е. нямат задължения да плащат главница. От 
тези 5, 4, тъй като са по мораториума на БНБ ковид помощи, не плащат дори лихви, "така че кредитите са редовни, 
доколкото могат да бъдат, нямайки преки ангажименти за плащане". 
Директорът на банката обясни, че първият гратисен период на един от кредитите изтича през октомври. И едва през 
следващата година ще стане ясно доколко могат да си обслужват задълженията, така както са планирани. 
Един от всичките тези осем кредита не си изпълнява ангажиментите. Някои от тези кредити са с много ниски погасителни 
вноски в началото и чак далеч напред в бъдещето ще стане ясно дали кредитът ще бъде възстановен, или не. 
Още от разговора вижте във видеото. 
 
√ Вотът в Германия: Социалдемократите имат лека преднина пред консерваторите 
Вчера Германия гласува. Според последните екзитполове социалдемократите водят макар и с по-малко от 2%, но въпреки 
това имат лек превес. Затова в централата им вече празнуват, а техният кандидат за канцлер Олаф Шолц каза, че 
германците са се произнесли и той трябва да бъде следващият канцлер на Германия и наследник на Меркел. 
Ог друга страна в централата на партията на Ангела Меркел настроението не е чак толкова приповдигнато, защото 
консерваторите отбелязват най-слабия си успех от създаването на партията досега, но въпреки това техният кандидат 
Армин Лашет също обяви желание да оглави следващото федерално правителство. 
Трети в тези избори ще бъдат със сигурност Зелените. 
Ето и реакциите: 
"Вотът за нашия консервативен съюз е вот срещу федерално правителство, водено от левицата. Ето защо ще 
направим всичко по силите си, за да сформираме федерално правителство, начело с Консервативния съюз. Трябва да 
е коалиция, която запазва страната единна. Канцлерът ще е този, който успява да съчетава контрасти и да 
разработи добра програма за следващите четири години. Готов съм за тази задача", заяви кандидатът на Съюза 
(ХДС/ХСС) Армин Лашет. 
"Ще бъде дълга изборна нощ, но със сигурност много граждани са избрали нас, защото искат смяна на 
правителството и защото искат следващият канцлер да се казва Олаф Шолц. Ние сме прагматична партия и искаме 
да работим за по-добро бъдеще за Германия. Показахме,че имаме нужното за управлението на страната - единство, 
което се подкрепя от всички", каза кандидат -канцлерът на социалдемократите Олаф Шолц. 
"Искахме повече. Не успяхме да го постигнем отчасти заради грешки в началото на кампанията. Грешки, които 
направих аз. Този път не беше достатъчно, но партията има мисия за бъдещето. Започваме тази мисия сега, нощта 
е едва в началото си. Тази страна се нуждае от правителство с грижа за климата. Това е резултатът от тези 
избори", коментира кандидат-канцлерът на Зелените Аналена Берброк. 
Въпреки опасенията избирателната активност се очертава да бъде доста висока - повече от 75%. Новото на тези избори е, 
че поне една трета от гласоподавателите дадоха своя глас по пощата. Това направи и самата Ангела Меркел. 
 
√ Равносметката след изборите в Германия 
Лека преднина за социалдемократите сочат предварителните резултати от днешните изключително оспорвани 
парламентарни избори в Германия. Техният кандидат - канцлер Олаф Шолц е в положение да оглави правителство за 
първи път от 2005-та, след 16 годишно управление на консерваторите начело с Ангела Меркел. 
Кандидат-канцлерът на консерваторите Армин Лашет обеща да направи всичко възможно, за да състави управляваща 
коалиция. Четири часа след края на вота прогнозите отреждат на социалдемократите 25,5 на сто от гласовете срещу 24,5 
за блока на Меркел или 204 депутати срещу 197. 
Ако успее да състави коалиционен кабинет, 63-годишният Олаф Шолц ще бъде четвърти следвоенен канцлер на Германия, 
излъчен от социалдемократите след Вили Бранд, Хелмут Шмит и Герхард Шрьодер. Досега Шолц беше министър на 
финансите в правителството на "голямата коалиция" на Ангела Меркел. Той е и бивш кмет на Хамбург, където е роден, 
както и самата Меркел. 
63-годишният Армин Лашет заяви, че резултатите са твърде близки и изрази готовност да поеме канцлерския пост. 
Вниманието сега се насочва към неофициалните разговори, които ще бъдат последвани от официални коалиционни 
преговори. Не е изключено те да продължат месеци, като през това време Меркел ще остане на поста като служебен 
канцлер. С кампания, фокусирана върху вътрешната политика, съюзниците на Германия зад граница ще трябва да почакат, 
за да видят дали новата власт в Берлин ще се ангажира с международните дела в желаната от тях степен, отбелязва 
Ройтерс. 
На тези избори обаче като цяло надделя умереният центризъм, за сметка на популизма, който не успя да направи пробив. 
Крайнодясната "Алтернатива за Германия" може да разчита на под 11 процента електорална подкрепа - спад от резултата 
им преди четири години, когато щурмуваха Бундестага с резултат 12,6 на сто. Всички основни политически играчи в 
Германия вече изключиха възможността за коалиция с тази формация. 
 
√ Удължават изискванията за влизане в Гърция до 1 октомври  
Органът за гражданска авиация на Гърция обяви ново удължаване на изискванията за влизане в страната с цел 
ограничаване разпространението на COVID-19. То е до 1 октомври 2021 г. 

https://bntnews.bg/news/shefat-na-bbr-imame-dobra-predstava-kak-e-oshtetena-bankata-shte-ima-i-signali-do-prokuraturata-1169971news.html
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Директивата забранява влизането в Гърция на граждани на трети страни извън ЕС и Шенгенските зони, включително 
техните съпрузи или лица, с които са сключили споразумение за съвместно съжителство, и техните непълнолетни деца. 
Тя не включва пътници, пътуващи по съществени причини, и постоянно пребиваващи в следните 36 държави: Австралия, 
Северна Македония, Обединени арабски емирства, Съединените американски щати, Обединеното кралство, Израел, 
Канада, Беларус, Бахрейн, Нова Зеландия, Катар, Китай, Кувейт, Украйна, Русия, Саудитска Арабия, Сърбия, Сингапур, Босна 
и Херцеговина, Черна гора, Албания, Япония, Ливан, Азербайджан, Армения, Йордания, Молдова, Бруней, Сан Марино, 
Андора, Ватикана, Монако, Турция, Косово и Китайски Тайпе. 
Всички пътуващи до Гърция, независимо от националността, трябва да попълнят електронен формуляр за локация на 
пътници (PLF) по всяко време преди заминаването на полета за Гърция. 
За пътуващите до Гърция условието за влизане в страната е едно от следните: 
1) Да са завършили ваксинация срещу COVID-19 най-малко четиринадесет (14) дни преди пристигането и да представят 
ваксинационен сертификат на гръцки, английски, френски, немски, италиански, испански или руски език, издаден от 
публичен орган. 
2) Да са били диагностицирани като отрицателни при лабораторен тест за COVID-19 чрез PCR метода в рамките на 
последните седемдесет и два (72) часа или в рамките на четиридесет и осем (48) часа преди пристигането в Гърция в случай 
на бърз тест. 
3) Като алтернатива, пътуващите до Гърция могат да имат сертификат за заболяване, който е валиден от 30 до 180 дни след 
първия положителен тест за COVID-19. 
4) Полетните пътници от чужбина могат също така да представят, в цифров или отпечатан вид, европейски цифров 
сертификат за COVID-19 или такъв, издаден от трети държави, който включва информация за вида на ваксината, 
резултатите, датата и вида на направения тест. 
Същите условия за влизане в Гърция важат и за непълнолетни на възраст над 12 години. 
 
√ Танкове от двете страни на границата между Сърбия и Косово  
Танкове и самолети по границата между Сърбия и Косово. Напрежението ескалира след решение на Косово да не допуска 
автомобили със сръбска регистрация на своя територия. 
Струпване на танкове има и от двете страни на границата. А сръбски военни самолети са засечени да прелитат над Северно 
Косово. От 7 дни пропускателния пункт Ярине е блокиран от косовски сърби, които настояват да падне ограничението за 
сръбските коли. 
Съветът за сигурност на Косово заседава извънредно, след като в петък два центъра за регистрация на автомобили бяха 
подпалени. Белград настоява за позиция на международната общност. Заради кризата с Прищина сръбският президент е 
разговарял днес с генералния секретар на НАТО. 
 
3e-news.net 
 
√ Скок с 20.6 процента: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 281.19 лв. за MWh с ден за доставка 27 
септември 2021 г.  
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа 
) от 281.19  лв. за MWh и количество от 77 824.80 MWh с ден за доставка 27 септември 2021 г., сочат данните от търговията. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 305.27 лв. за MWh, при количество от 41 879.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (35 945.60 MWh) е на цена от 257.10 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 193.7 лв. за MWh и количество от 2842.2 MWh. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 20 часа – 410.73 лв. за 
MWh при количество от 3149.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 234.74 лв. за MWh при количество от 2935.6 MWh. 
Спрямо стойността от 233.24 лева за MWh или 119.25 евро за MWh за 26 септември 2021 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 27 септември се повишава – до 143.77 евро за MWh ( ръст с 20.6 %), според 
www.energylive.cloud, или 281.19 лв. за MWh по данни на БНЕБ.  
Постигнатата стойност е по-ниска от тази в Румъния и Унгария – 157.29 евро за MWh, почти равна на тази в Германия 
– 143.22 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 26 септември 2021 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 3 559.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 233.06 лв. за MWh.  
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
 

Име MW 

АЕЦ 35,81% 2031.43 

Кондензационни ТЕЦ 43,20% 2451.14 

Топлофикационни ТЕЦ 3,57% 202.78 

Заводски ТЕЦ 2,59% 146.89 

ВЕЦ 1,49% 84.56 
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Малки ВЕЦ 1,10% 62.46 

ВяЕЦ 0,75% 42.77 

ФЕЦ 10,94% 620.83 

Био ЕЦ 0,54% 30.54 

Товар на РБ 3662.62 

Интензитета на СО2 е 391 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ С покачване на цените започва седмицата по енергийните борси в региона 
OPCOM затвори при цена от 157,29 евро за мвтч, на гръцката EnEx средната цена ще е 152,38 евро за мвтч за 27 
септември 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена за базова енергия от 157,29 евро/мвтч. Това 
сочат данните на борсата за 27 септември 2021 г. Цената за пиковата енергия е 180,14 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
134,43 евро/мвтч. Най-високата цена от 212,16 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
100,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 55 152,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса EnEx средната цена за 27 септември ще бъде 152,38 евро/мвтч. Максималната цена ще бъде 
210,00 евро/мвтч, а минималната ще е 111,22 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 27 септември е 157,29 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 180,14 евро/мвтч. Най-високата цена от 212,16 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 100,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 78 247,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 27 септември на Словашката енергийна борса е 154,72 евро/мвтч, а на Чешката 
борса е 143,22 евро/мвтч. Най-високата цена в Словакия ще бъде в 20 ч и тя ще е 212,16 евро/мвтч. Най-високата цена в 
Чехия ще бъде в 9 ч и тя ще е 190,84 евро/мвтч Най-ниска ще бъде цената в двете държави в 24 ч и тя ще е 96,98 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 27 септември е 152,95 евро/мвтч. Пиковата енергия ще бъде 
171,46 евро/мвтч. Търгуваният обеми при базовата енергия са 76 137,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 190,84 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 100,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия ще е 143,22 евро/мвтч на 27 септември. Пиковата цена ще бъде 
155,81 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 556 178,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 190,84 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 96,98 евро/мвтч. 
Цената за базовата енергия на Италианския енергиен пазар ще бъде 173,63 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 797,70 гвтч на 27 септември. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и ще е 210,00 евро/мвтч, а най-ниска 
ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 146,02 евро/мвтч. 
 
Мениджър 
 
√ София и Божурище с най-ниска безработица в годината на пандемията  
Пандемията повиши безработицата в цялата страна, като коефициентът на безработица нарасна от 5,6% през 2019 г. до 
7,4% през 2020 г. по даннина Агенцията по заетостта на база брой официално регистрирани безработни в страната. 
Големият скок настъпи в месеците на извънредното положение – март-май 2020 година – когато за няколко седмици бяха 
изгубени над 100 хил. работни места. Макар да последва известно възстановяване, ударът на пандемията не бива да се 
подценява – общините с традиционно ниска безработица отбелязаха най-неблагоприятни нива в последните пет години, 
отбелязва в свой анализ икономистът Петър Ганев. 
В най-тежката пандемична година - 2020 г. ръстът на безработицата в страната е бил неравномерен и е останал най-нисък 
в Столична община (3,3%) и в Божурище (3,3%).  В навечерието на пандемията и двете общини са имали коефициент на 
безработица под 2% и отново държаха първото място по заетост. Веднага след тях са две индустриални общини – Челопеч 
и Сопот - с коефициент на безработица в рамките на 4%. От 5-то до 7-мо място се нареждат Варна (4,1%), Стара Загора 
(4,1%) и Пловдив (4,1%). От всички изброени единствено Челопеч не е в най-лошата си позиция спрямо последните пет 
години, посочва авторът. Най-високата безработица очаквано и за поредна година се регистрира в Северозапада – община 
Ружинци (50,5%). 
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Вижте интерактивна версия на картата 

 
Интересно е, че макар общата картина да се запазва – силните икономически центрове и тяхната периферия имат ниски 
нива на безработица, промяната за период от пет години дава различен поглед. Годините на растеж са успели да свалят 
безработицата в цялата страната и това е дало сериозен ефект и в най-бедните общини. Въпреки удара на пандемията, 
най-бедните общини са в по-добра позиция спрямо преди 4 или 5 години. Общините с коефициент на безработица от над 
30% са се свили наполовина – от 44 през 2016 г. до 19 през 2020 г., констатира Петър Ганев. 
 

 
Вижте интерактивна версия на картата 

 
Някои индустриални общини със силна добивна промишленост или енергетика също стоят добре през дългия период – 
цялото Средногорие и Крумовград, както и Козлодуй, Раднево и Гълъбово. Това са все общини, които имаха значително 
по-високи нива на безработица преди 4-5 години, припомня авторът. Все пак трябва да се има предвид, че пандемията 
удари по-силно туризма и преработващата промишленост. Въпреки негативния ефект върху водещите центрове като 
София, Пловдив и Варна обаче, най-вероятно при тях ще се види и по-отчетливото подобрение в данните за 2021 г. Тези 
общини ще останат в челото на страната, тъй като там са концентрирани и новите работни места в дигиталния сектор и 
услугите интензивни на знание, прогнозира Петър Ганев. 
 
√ Българският бизнес спестил 700 млн. лв. за месец  
Българският бизнес е увеличил наличностите си по банкови депозити с 700 млн. лв. в рамките на един месец. Това показват 
последните отчетни данни на БНБ към края на месец август. 
Местните предприятия имат на влог в банките общо 31,3 млн. лв., което представлява увеличение от 13,5% в рамките на 
последните 12 месеца. В края на юли наличностите са възлизали на 30,6 млрд. лв., показват още данните. От началото на 
глобалната пандемия от коронавирус в средата на март месец 2020 г. българският бизнес е увеличил спестяванията си 
банките с над 20% - от 25,8 млрд. лв. на 31,3 млрд. лв. 
Домакинствата и нетърговските организации също увеличават своите спестявания в банкови депозити. Към края на август 
сумата, която гражданите държат на влог в банките възлиза на 64 млрд. лв. Това е с 11% повече спрямо същия месец на 

http://www.265obshtini.bg/map/179
https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/202108_s_ms_press_a1_bg.pdf
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2020 г. От началото на пандемията българските домакинства са увеличили своите банкови активи с 14%, което възлиза на 
8 млрд. лв.   
Тази тенденция на увеличаване на банковите депозити се запазва, въпреки отрицателните лихви по депозитите за бизнеса 
и нулевите за домакинствата, а и в условия на повишаващи се банкови такси за обслужване. 
 
√ Отпуснатите ипотечни кредити в България бележат 16% ръст до 13,3 млрд. лв.  
Сумата на отпуснатите от банките жилищни кредити се е увеличила с 16% през последните 12 месеца. 
Това показват последните отчетни данни на БНБ. В сравнение с имотния бум от 2008 г. обемът на жилищните кредити 
растеше с 50% на годишна база. 
Към края на месец август 2021 г. сумата на всички жилищни заеми възлиза на 13,3 млрд. лв. В сравнение с август 2020 г. 
общата сума на отпуснатите жилищни кредити се е увеличила с 1,8 млрд. лв. За сравнение това прави 12 000 кредита по 
150 000 лв. само в рамките на една година. 
За същия период заемите за бизнеса нарастват с 4.2% на годишна база през август 2021 г. и в края на месеца достигат 
35.768 млрд. лв. Потребителските кредити възлизат на 12.88 млрд. лв. и се увеличават с 9.8% спрямо август 2020 г. 
 
√ Проверката в КЕВР - заради съмнения за спекула със цените  
Акцията на ДАНС в КЕВР е и заради съмнения за спекула с цените, съобщи вътрешният министър Бойко Рашков пред 
журналисти. Все още няма обобщена информация от проверката, но всички съмнения трябва да бъдат проверени, както и 
да се установи дали няма заложени бомби от предишното правителство, допълни той. "Не можем да стоим безучастно и 
да гадаем какво се случва с цените, макар това да е тенденция на световния пазар", каза още Рашков.  
В отговор от ГЕРБ призоваха задочно вътрешният министър да спре с PR акциите в КЕВР и да влезе в Министерството на 
енергетиката, за да провери защо се стига до "балона с цените на тока". Три пъти е скочила цената на енергията в сравнение 
със септември месец миналата година. Това е ограбване на българските граждани, на българския бизнес, коментира 
бившият заместник-министър на енергетиката. "По време на гласуването на бюджета ние предложихме конкретни мерки 
за субсидиране на бизнеса, за да се справи с високите цени на енергията. Не бяха приети. Сега има предложение от страна 
на бизнеса към министерството. Отново безхаберно мълчание от тяхна страна", добавя той. 
Лидерът на "Изправи се БГ! Ние идваме!" Мая Манолова пък настоя служебният министър на енергетиката да освободи 
ръководствата на енергийните дружества и Енергийната борса, а членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране 
да подадат оставка. Според нея влизането на ДАНС и ГДБОП в комисията и борсата е закъсняло и са нужни радикални 
мерки, за да не се стигне до улични протести: 
"Сега трябва служебното правителство да действа радикално, защото в противен случай политическите и корпоративните 
обвързаности на хората на високи нива в енергетиката ще доведат до просешка тояга българските граждани и ще има хора 
на улицата - този път по чисто икономически причини". 
Манолова призова служебното правителство да компенсира повишението на цените на тока за битовите потребители и  
бизнеса за периода от 1 октомври до 31 март. 
Междувременно вътрешният министър отправи критики към работата на прокуратурата и разказа за дело по материали 
от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, които са предадени на прокурор. В тях имало данни за 
големи щети, следовател дори дал препоръки как да продължи разследването. Наблюдаващият прокурор обаче излязъл 
в отпуск. 
"Прокуратурата се нуждае от радикална промяна, за да не поставя дела на трупчета. Трябва да се скъса със сталинисткото 
устройство. Имаме прокуратура в демократична държава, която действа по правила от 50-те - 60-те години", каза Рашков. 
Той окачестви обвиненията на ДПС за нарушени човешки права във връзка с изборите като политически спекулации. Няма 
данни за репресии, категоричен беше вътрешният министър и допълни, че не вярва на "голи твърдения", цитиран от 
БТА. Той припомни, че по закон МВР може да съставя протоколи при сигнали за купуване на гласове. В предизборна 
ситуация хора разнасят куфари с пари и продукти, и не можем да стоим безучастно, каза вътрешният министър и обясни, 
че по този начин се изкривява вотът, а в Народното събрание влизат лица, за които "се чудим кой е избрал с пет кг боб, 
или няколко кубика дърва." 
Десетократно повече са досъдебните производства за купуване на гласове, свързани с изборите през юли, в сравнение с 
предишни министри на вътрешните работи, посочи Рашков и даде за пример ситуации в Гурково, Казанлък и Сливен, както 
"пренасяне" на български турци в Монтана и Враца. 
 
√ Реколтата от пшеница - с над 50% повече от миналата година, но цената расте  
Реколтата от пшеница в България е с 52% по-голяма в сравнение с миналата година, съобщи министърът на земеделието 
Христо Бозуков по време на заседание на Консултативния съвет по зърно. 
Добитата пшеница през 2021 г. е 7,16 млн. тона. Това е най-добрата година от 2017 г. насам за сектора у нас, като средният 
добив за страната е 594 кг/дка, съобщи агроминистерството. 
Това обаче не се очаква да окаже влияние на цената на културата. Стойността на пшеницата се определя от 
международните борси, където тя в момента се търгува за около 250 долара на тон, което е с около 20% повече в сравнение 
с миналата година. 
На срещата беше засегната и темата с цената на хляба. Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз 
на хлебарите и сладкарите в България, съобщи, че се наблюдава увеличение при всички суровини. Тя за пореден път 
предложи сваляне на ДДС-то за хлебни изделия на 9%. Агроминистерството е потвърдило с официално писмо подкрепата 
си по това искане на бранша пред Министерство на финансите. 
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Членовете на Консултативния съвет по зърното бяха запознати с приема по мярката „Помощ под формата на отстъпка от 
стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, който приключва днес. До 
момента са подадени 10 966 заявления, като се очаква до края на деня да постъпят още около 1000. 
Бюджетът на помощта за периода 2016-2020 година беше до 84 млн. лева на година. От началото на прилагането на 
схемата до момента на земеделските стопани са възстановени над 413 млн. лева. Срокът за прилагане на схемата бе 
удължен до 31 декември 2023 г., а годишният размер на помощта бе повишен на до 100 млн. лева. 
При другите култури реколтата е както следва: 
Ечемик: 699 хил. тона, годишен ръст от 27,2%, среден добив за страната 535 кг/дка 
Рапица: 376 хил. тона, годишен ръст от 36%, среден добив от 282 кг/дка. 
До момента са прибрани 47% от площите с маслодаен слънчоглед – добивът е 935 хил. тона, среден добив за страната 236 
кг/дка 
Прибрани са 17% от площите с царевица – добив 552 226 тона, средният добив е 551 кг/дка. 
 
√ Изграждането на газовата връзка със Сърбия се бави заради обжалвания  
Напредъкът по изграждане на междусистемната връзка България - Сърбия (IBS) се бави заради обжалване от четирима от 
участниците в процедурата по възлагане. 
Това съобщи служебният министър на енергетиката Андрей Живков по време на разговор със сръбската му колега Зорана 
Михайлович. Срещата се проведе в рамките на Партньорството за трансатлантическо енергийно и климатично 
сътрудничество (Р-ТЕСС), която се проведе във Варшава. 
Поръчката за газопроводът с дължина от 62 км бе спечелена от „Кенпайп БГ“ с оферта от 136,8 млн. лв. Останалите 
участници – „Айбиес-Интергаз“, „Интернешънъл газ“ (Главболгарстрой), отстранената „Нова газ 2021“ (Атоменергоремонт) 
и италианската „Бонати“ обжалват решението. 
"Въпреки това сме уверени, че от българска страна връзката ще бъде изградена в срок", подчерта министър Живков. 
Връзката между България и Сърбия се планира да се захранва с газ от друг интерконектор – този между България и Гърция 
Комотини – Стара Загора. Този проект също се бави, като наскоро за пореден път бе отложен неговия пусков срок за 
средата на 2022 г. 
Така България е сред малкото страни в Европа с един единствен вносител на природен газ – руският монополист Газпром. 
 
√ Министър Комитова: Заварихме язовири, които се строят в продължение на 9 години  
Служебният министър на регионалното развитие Виолета Комитова обяви, че е заварила в министерството си обекти, 
които системно се отлагат и са се строели от предишните управляващи с рекордно бавна скорост. 
„Язовир „Студена“ е в строителство от 23 юли 2012 г. Към днешна дата той продължава да се строи - това са 9 години. 72-
часовите проби са направени от 30 август до 3 септември по информация от фирмата. Да се надяваме, че ако всичко е 
наред с документите по строителството, в скоро време ще въведем язовира в експлоатация и ще приключим с това 9-
годишно строителство“, уточни арх. Комитова по Дарик радио. 
Комитова даде за пример също така АМ „Хемус”: в участъка от Ябланица до Плевен с дължина 51 км, съгласно заварени 
договори ще се построи от 2019 г. до 2024 г., средно по 1 км на месец. Това е реалистичният срок. Втори пример е 
обходният път на Бургас, който е започнал преди 14 г. И ще се завърши догодина през април. И третият пример, който 
министърът посочи, е язовир „Студена“, чийто проект е започнал преди 9 години. Това обяснява защо язовирът е бил без 
вода, заключи тя. 
Комитова също така изтъкна, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството в момента изпълнява над 
2200 строежа на стойност над 7,5 млрд. лв. и че митът, че всички строежи са спрени е абсолютно неверен! 
„Нито един строеж не е спиран. Изпълняват се 341 обекта в пътната сфера - пътища, мостове, магистрали. По Оперативна 
програма „Региони в растеж“ имаме 1326 проекта, от които 1009 сгради от Националната програма за саниране. 340 обекта 
се изпълняват по Управление на трансгранично сътрудничество. За укрепване на свлачища и срутища изпълняваме 26 
обекта, а във ВИК сектора имаме 170 обекта. За всички тези строежи е осигурено финансиране. Фокусирането само върху 
един път или два ремонта е абсолютно неправилно“, заяви арх. Комитова пред водещия Константин Вълков. 
„Ако има спряно строителство, аз лично ще дойда да отговоря. В качеството ми на министър не съм спирала нито едно 
строителство, нито аз, нито който и да е от служебното правителство“, категорична бе Виолета Комитова. 
Относно качеството на пътищата в България мога да кажа, че имаме перфектно направени пътища, но на места има и 
дефекти. В МРРБ организирахме Комисия по качеството, която тепърва тръгва на проверки и ще установяваме на място с 
проби какво е качеството, добави регионалният министър. 
 
√ Заместник-министър Иван Шишков ще инспектира строителството на АМ „Струма“  
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще направи инспекция на 
строителството на АМ „Струма“ днес – понеделник, 27 септември. 
В 11.00 часа заместник-министърът ще посети т.нар. железен мост над река Струма в центъра на гр. Симитли. 
В 15.00 ч. в Петрич той ще инспектира започващото обновяване на местното читалище „Братя Миладинови“, за което 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще инвестира близо 1,7 млн. лева. Договорът за това е 
сключен на 29 юни 2021 година и строителните дейности са финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“. 
По време на инспекцията към заместник-министър Шишков ще се присъедини и областният управител на област 
Благоевград Николай Шушков. 
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√ Назначиха още трима нови заместник-министри - във Външно и в туризма  
Със заповед на министър-председателя Стефан Янев са назначени двама заместник-министри на външните работи и 
заместник-министър на туризма, съобщи пресслужбата на кабинета. Тодор Чуров и Василий Такев заемат длъжността 
заместник-министри на външните работи, а Ирена Георгиева е назначена за зам.-министър.  
Тодор Чуров е дългогодишен дипломат от кариерата, няколко пъти е заемал длъжността заместник-министър на външните 
работи. Бил е заместник-ръководител на посолството ни във Вашингтон, посланик на България в Кувейт, постоянен 
представител и ръководител на Постоянната делегация на България към НАТО в Брюксел, а от 2016 г. до 2021 г. е посланик 
на България в Румъния, допълват от МС.  
Василий Такев също е дългогодишен дипломат от кариерата. Бил е посланик на България в Аржентина, Руската федерация, 
Испания, Полша, Португалия. Бил е заместник-министър на външните работи и постоянен секретар на Министерството на 
външните работи /МВнР/. В момента е генерален директор "Двустранни отношения" и "Европейски въпроси" в МВнР.  
Ирена Георгиева е назначена на длъжността заместник-министър на туризма, на която е била в периода февруари 2015 г.- 
май 2021 г. като дългогодишен експерт от сектора. Професионалният опит на Георгиева е изцяло свързан с туризма. Има 
над 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Защитила е и редица 
сертификати с такъв профил. От 2006 г. е член на УС на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции 
(АБТТА), а от 2009 г. до 2013 г. е председател на АБТТА. След това отново е член на управителния орган на асоциацията до 
назначаването й за заместник-министър на туризма през февруари 2015 г. Ирена Георгиева е и признат международен 
специалист в туризма. Била е член на Борда на директорите на ЕСТАА (The European Travel AgentsТ and Tour OperatorsТ 
Associations), като е заемала позициите директор и заместник-директор в организацията, а от 2010 до 2012 г. е била и неин 
президент, посочват от правителствената пресслужба.  
 
√ Протест на транспортните компании блокира гранични пунктове на 28 септември  
Представители на транспортния бранш ще блокират основни гранични пунктове на 28 септември за 2 часа в знак на 
протест. Освен това браншът дава заявки, че в същия ден няма да изпълнява някои междуградски превози. Автобусите ще 
спрат от 10:00 до 12:00 ч. в същия ден, съобщи на пресконференция в БТА Магдалена Милтенова от Конфедерацията на 
автобусните превозвачи.  
По същото време тирове ще затворят “Дунав мост 2” и “Капитан Андреево”.  
Готвеният протест е заради недостатъчните мерки за подпомагане на бранша от страна на държавата.   
Протестиращите искат преразглеждане на мярката 60/40 и възможност за връщане на акциза, начислен върху горивата. 
Освен това товарните превозвачи са недоволни от бавното обработване на  документите и товарите на 
граничните пунктове за влизане в България и образуването на километрични опашки.  
 
√ НСИ предупреди: Преброителите нямат право да искат лична карта  
Националният статистически институт излезе със специално предупреждение, че преброителите, които посещават хората 
по домовете, нямат право да изискват лична карта, шофьорска книжка или паспорт или да предоставят за подпис 
декларации, заявления или какъвто и да е друг документ.  
Преброителите попълват единствено преброителна карта, в която не се попълват данни от личните документи на хората с 
изключение на имената и ЕГН.  
Не се изисква и полагане на подпис, уточняват от НСИ. Самите преброители обаче трябва да се легитимират 
като представят карта със снимка, трите имена на лицето и идентификационен номер. Отличителен знак са и предпазните 
маски, с които правят посещенията на място - те са сини на цвят и брандирани с надпис Преброяване 2021 
При съмнение, че човекът, който звъни на вратата Ви, е преброител, можете да направите проверка на *2021 или 02/ 9078 
430. 
 
√ Доц. Ангел Кунчев: Засега масова реимунизация срещу COVID-19 не е необходима  
Засега масова реимунизация срещу COVID-19 не е необходима. Това заяви главният държавен здравен инспектор доц. 
Ангел Кунчев пред БНР. 
„Общото мнение на специалистите е, че в масовия случай при човек, който е реагирал нормално на антигенното дразнене, 
трета доза не е необходима. Само че в медицината 2 и 2 не винаги е 4. Всеки реагира на база на собствения организъм. 
При хора, които по някакви причини имат по-ниско ниво на антителата, което предполага изследване на антитела и на 
клетъчен имунитет, може да се препоръча трета доза. Подробностите са важни – каква ваксина да бъде направена, в какъв 
срок, какви изследвания трябва да направят хората. Искаше ми се да има единно европейско решение, но няма смисъл да 
чакаме, интересът е голям. Това ще се случва минимум 6 месеца след завършения цикъл на ваксиниране”, каза той. 
Здравният инспектор посочи, че хора, които са изградили имунитет по време на боледуване, за което не са разбрали, е 
нормално да притежават сертификат. Срокът на ваксинационните паспорти според него ще бъде автоматично удължен. 
„Свидетели сме на поредната COVID вълна. Процентът на положителните проби се движи в тесни граници между 8 и 9,5%, 
което не е малко, защото продължава да се увеличава броят на приетите за лечение, а това поставя здравната система на 
натиск”, посочи главният държавен здравен инспектор. 
По думите му ако през следващите две седмици започне лек спад, това би било добър вариант. „Не трябва да гледаме на 
този процес като на някакво чисто природно явление, в което сме просто наблюдатели, защото другите данни, които 
имаме от различните страни показват, че общества, които реагират единно и изпълняват указанията на експертите, 
преминават много леко през тази четвърта вълна”, каза той. И допълни: „Колкото по-малко имунизирани имаме, толкова 
по-интензивна е вълната, толкова повече хора с в болница, съответно процентът на починалите е по-голям”. 

https://bnr.bg/
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Според него у нас антиваксърството е толкова активно заради социални явления. „При 6 млрд. направени ваксини до 
момента да твърдиш, че има неясноти, е безумно“. 
Доц. Ангел Кунчев поясни, че другата седмица ще бъде коригирано ограничението за публиката на спортни събития. 
 
√ Проф. Чорбанов: На 5 октомври представяме българската ваксина срещу COVID-19  
На 5 октомври представяме българската ваксина срещу COVID-19. Това заяви проф. Андрей Чорбанов - директор на 
департамент „Имунология" в Института по микробиология на БАН и депутат от ИТН в последните два парламент в студиото 
на "Събуди се" на Нова. По неговите думи преболедувалите нямат нужда от ваксина, защото имат защита. „Всички 
резултати в световен план показват, че имунитетът на прекаралите COVID-19 е много висок и на практика те няма нужда 
да бъдат ваксинирани. Това е един от основните моменти, които трябва да се дискутират”, каза той. 
Според проф. Чорбанов антителата не са белег и фактор, който трябва да бъде отбелязван. "Те се синтезират от организма 
на прекаралите заболяването, когато той продължава да се среща с хора, които са позитивни по отношение на вируса, т.е. 
когато бъде провокиран. Фактор на защита са други имунни компоненти, които гарантират защита на организма през по-
дълъг период - за цял живот”. 
„Ваксинацията трябва да бъде доброволна и от този аспект всеки един пълнолетен човек трябва да прецени сам за себе 
си до каква степен е готов да поеме риска от заболяването или не”, категоричен бе Андрей Чорбанов. „Всеки който се 
чувства застрашен и ако ваксината е факторът, който ще го накара да не се чувства така, трябва да се ваксинира”, посочи 
още той. 
Той коментира и необходимостта от поставяне на бустерна доза от ваксината срещу COIVD-19. „Допълнителни дози за 
ваксини в общия случай се поставят, когато организмът не е реагирал достатъчно адекватно. Дори и при БЦЖ ваксините е 
така. Навсякъде се въвежда такава доза най-вече за възрастните хора. От този аспект третата доза се прави като аналог на 
другите ваксини”, смята Чорбанов. 
 
√ Гърция може да затвори ТЕЦ-овете на въглища още през 2025 г.  
Гърция може да затвори ТЕЦ-овете си на въглища още през 2025 г., въпреки че към момента поставената от правителството 
цел е 2028 г. Това съобщи премиерът на страната Кириякос Мицотакис, цитиран от Блумбърг.  
Делът на въглищните ТЕЦ-ове в страната е малък. През първата половина на 2021 г. в Гърция са били произведени 
8000 гигаватчаса електроенергия от ТЕЦ-ове на природен газ, 6400 гигаватчаса от възобновяеми енергийни източници, 
2500 гигаватчаса от ТЕЦ-ове на въглища и 1000 гигаватчаса от ВЕЦ.  
Освен това страната разчита и на внос. Само днес България изнася около 300 мегавата за южната ни съседка.  
Най-голямата енергийна компания в Гърция PPC, която е с 51% държавен дял, се отказа на 22 април от плановете си да 
използва до 2028 г. централата Птолемиада 5, която към този момент все още се доизграждаше. Вместо това от 2025 г. 
централата ще премине на газ.  
Ангажиментът на Мицотакис за 2028 г. бе поет през септември 2019 г., когато той заяви, че до 2023 г. ще остане само една 
електроцентрала на въглища. Част от причините за тези действия е невъзможността правителството да намери купувачи 
на три лигнитнти електроцентрали на РРС. Компанията губи годишно по близо 1 млрд. евро, основно заради зависимостта 
от ТЕЦ-овете на въглища.  
"Обещахме да помогнем на използващите ток в Гърция като предоставяме държавни средства, но и като стимулираме 
производителите да поемат част от повишените цени", цитира думите му агенцията. Според премиера по 
тоз иначин гърците няма да усетят значително покъпване в следващите 3-6 месеца. 
Още шест други европейски държави обявиха, че спират използването на въглища за генерирането на електричество до 
2025 г. – Франция (2022 г.), Португалия (2022 г.), Словакия (2023 г.), Великобритания (2024 г.), Ирландия (2025 г.)  и Италия 
(2025 г.). 
В момента в Европа най-много разчитат на въглища за енергия в Полша (70% от цялото ниво), Чехия (30%), България (33%) 
и Германия (24%). 
 
√ Германски милионери трескаво местят авоарите си в Швейцария  
Германски предприемачи и наследници на милиони са силно обезпокоени от прогнозите Социал-демократическата 
партия да спечели изборите в страната и трескаво местят авоари в съседна Швейцария, предаде Ройтерс, като цитира 
анонимен германски адвокат по корпоративно право. 
Опасенията са, че СДП ще се коалира с другата лява партия Левите и ще въведе нови данъци за свръх богатите в страната. 
По последни прогнози СДП ще получи 26% от вота, докато консервативните партии ХДП и ХСС – 25%. Изборите в Германия 
за парламент са утре 26 септември.   
"За супербогатите това е огненочервен сигнал," казва германски данъчен адвокат със сериозна практика в Швейцария. 
"Предприемаческите фамилии са силно разтревожени." 
Този ход показва колко много богати хора все още гледат на Швейцария като на привлекателно място, където да 
„паркират“ богатството си, въпреки опитите на страната да се отърве от имиджа си на данъчно убежище за милиардери. 
Няма страна, която да има повече офшорни активи от Швейцария, а притокът на средства се е увеличил през 2020 г., което 
облагодетелства големи банки, като UBS, Credit Suisse и Julius Baer. Геополитическото напрежение и страховете около 
пандемията от COVID-19 правят политическата стабилност на Швейцария привлекателна. 
Данни на Банката за международни разплащания показват, че депозитите на германските домакинства и компании в 
банки в Швейцария са се увеличили с близо 5 млрд. долара до 37.5 млрд. долара през първото тримесечие на 2021 г., като 
тази сума не включва акции, облигации и финансови продукти. 

https://nova.bg/news/view/2021/09/26/340891/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-covid-19/
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√ ЕЦБ остава самотна в паричната си политика  
След като миналата седмица централните банки на САЩ и Обединеното кралство изразиха сериозно 
безпокойство относно високата инфлация, залагащата на продължителни стимули Еврозона и някои нейни съседи 
изглеждат по-самотни от всякога, пишат Крейг Стърлинг и Катерин Босли за Блумбърг. 
През седмицата станахме свидетели на колективно пренасочване на вниманието от проблемите с растежа вследствие на 
пандемията върху риска от нарастващите цени, като Федералният резерв на САЩ заговори за скорошно свиване на 
програмата за изкупуване на облигации, а Английската централна банка намекна за повишаване на лихвите по-рано от 
очакваното. Още пет централни банки по света също дадоха индикации, че скоро може да вдигнат лихвите. 
Тези развития са в пълен контраст с политиката на Европейската централна банка, чиито членове продължават да поставят 
акцент върху подкрепата на крехкото икономическо възстановяване, а не на инфлацията. Те положиха много усилия, за да 
уверят пазарите, че обявеното по-рано този месец забавяне на темпото на изкупуване на активи в рамките на 
пандемичната програма за спешни покупки не е свиване от типа, който подготвя Федералния резерв на САЩ. 
Тази ключова седмица може да зададе тона на финансовите пазари през идните месеци. До декември Фед може вече да 
е започнал да намалява подкрепата за икономиката и да гледа към вдигане на лихвите. По това време в еврозоната също 
ще започнат да се водят дискусии за начина, по който трябва да се развие програмата за стимулиране на икономиката, 
като вероятният резултат ще бъде нова схема за изкупуване на облигации, която да се бори с ендемичните икономически 
проблеми на региона.. 
„ЕЦБ очаква, че проблемите, които съществуваха преди пандемията, ще продължат да съществуват и след нея, така че 
централната банка ще бъде много по-внимателна с премахването на стимулите“, коментира Невил Хил, главен икономист 
за Европа на Credit Suisse Group AG в Лондон. „В ЕЦБ този процес ще бъде много по-бавен, отколкото в Английската 
централна банка и ФЕД“, добави той. 
Макар че глобалния натиск върху цените доведе до скок на инфлацията в еврозоната, централните банкери в региона 
продължават да са по-спокойни от колегите си на Острова и отвъд океана. 
Няколко членове на Фед вече посочиха ръста на цените като причина за повишаване на лихвите от следващата година. 
Свиването на покупките на облигации на Фед може да започне още от ноември, заяви в сряда председателят на 
централната банка Джером Пауъл 
„Американската икономика вече не се нуждае от големи количества ликвидност“, смята Пол Донован, главен глобален 
икономист в UBS Group AG Wealth Management. „Усеща се известно чувство на облекчение, че Фед се връща към 
нормалното“, добави той. За сравнение, политиката на ЕЦБ в това отношение изглежда непоклатима. В интервю за Си Ен 
Би Си, публикувано днес, президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард потвърди позицията си, че не е за 
свиване на стимулите. 
Ситуацията е подобна и при съседите на Еврозоната. Шведската централна банка Riksbank съобщи във вторник, че не 
предвижда увеличение на лихвения процент в обозримо бъдеще. Швейцарската национална банка продължава да държи 
най-ниската лихва на централна банка в света. Тази седмица Японската централна банка остави без промяна програмата 
си за стимулиране на икономиката. 
Какво обаче крие бъдещето на ЕЦБ? 
Членът на Управителния съвет на централната банка Мадис Мюлер заяви пред Блумбърг тази седмица, че той и неговите 
колеги обсъждат увеличаване на регулярните покупки на активи след края на пандемичната програма за спешни покупки. 
Една от опциите е повишаване на предкризисният план над настоящите 20 млрд. евро на месец, макар че подобно 
увеличение далеч не е гарантирано. 
Въпреки перспективата за продължително стимулиране на икономиката, главният икономист на Barenberg Холгер 
Шмидинг предупреждава, че еврозоната не се откъсва напълно от останали свят, въпреки че в момента разликите в 
политиките са повече от ясни. 
„Всички се движат в една и съща посока. Разликата е в скоростта“, коментира той. 
 
√ Лагард: Нестабилността при енергийните цени може да надживее проблема с веригите на доставки  
Нестабилността в цените на енергията може да надживее настоящите проблеми с доставките заради пандемията от 
коронавирус. Това заяви пред Си Ен Би Си президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард. 
Еврозоната, подобно на много други региони, е изправена пред проблеми с веригата за доставки, предизвикани от COVID-
19 и ограничителните мерки срещу неговото разпространение. 
Според Лагард обаче скокът на цените на енергията и влиянието му върху инфлацията ще бъде много по-дългосрочен 
проблем за региона. 
„Нещата ще си дойдат на мястото, след като бъдат открити нови източници на доставки“, коментира тя, определяйки 
настоящата икономическа среда като „период на приспособяване“. 
„Енергията обаче ще бъде тема, с която ще продължим да се занимаваме по-дълго. тъй като ние сме в период на преход 
от източниците на енергия, базирани на изкопаеми горива. Ние се стараем да бъде много по-малко зависими от 
изкопаемите горива“ , каза Лагард. 
В момента еврозоната, а и цяла Европа, страда от недостиг на природен газ, който доведе със себе си скок на сметките за 
енергия на крайните потребители. Някои правителства, сред които тези на Испания, Гърция и Франция, вече започнаха да 
предприемат мерки за подкрепа на гражданите. 
Въпреки това продължава да съществува много несигурност относно продължителността на ценовия натиск на 
енергийните пазари и влиянието му върху инфлацията в региона на единната валута. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-23/ecb-is-lonelier-than-ever-after-a-hawkish-turn-led-by-the-fed?srnd=premium-europe
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Някои експерти смятат, че скорошният скок на цените, особено при природния газ, се дължи отчасти на новите климатични 
политики на ЕС и на прехода към възобновяеми източници на енергия. 
Еврокомисарят по опазването на климата Франс Тимерманс е категоричен, че ЕС не е виновен за повишението на цените. 
„Само около една пета от ръста може да бъде приписан на скока на цените на въглеродните емисии“, заяви той пред 
Европейския парламент по-рано този месец. „Останалата част се дължи на недостига на пазара“, добави той. 
На въпрос дали климатичните цели на ЕС ще доведат до повишаване или понижаване на инфлацията Лагард заяви, че в 
момента се провеждат прочувания и че академиците все още нямат категорично становище по темата. 
„Прочетох някои от тези прочувания и моето предположение е, че преходът води до ръст на цените в краткосрочен план, 
но по-късно може да има дефлационен ефект“, коментира тя. 
Лагард коментира и ситуацията със задлъжнелия китайски строителен предприемач Evergrande, като заяви, че негов 
евентуален фалит ще има ограничено отражение за еврозоната. 
„Имам много ярки спомени от борсовите събития в последно време в Китай, които се отразиха в цял свят. В Европа и по-
специално в еврозоната пряката експозиция ще бъде ограничена“, каза тя, като добави, че засега отражението е само в 
Китай. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено в края на седмицата  
Основните индекси на водещите европейски фондови борси записаха понижения в ранната търговия в петък, след като 
опасенията около потенциални фалит на китайски имотен гигант Evergrande и слабите данни за германското бизнес 
доверие накараха инвеститорите да приберат част от печалбите след ралито от средата на седмицата. 
„Пазарите си взеха почивка в ранната търговия днес, изправени пред потенциалния фалит на Evergrande”, коментира 
Себастиен Гали от Nordea Asset Management. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 3,8 пункта, или 0,81%, до 463,7 пункта. Бенчмаркът е на път да завърши 
септември в червения сектор след седем поредни месеца на повишение. Този резултат се дължи най-вече на нарастващите 
цени на енергията и страховете от инфлацията. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете спад от 23,67 пункта, или 0,33%, до 7 054,68 пункта. Френският 
измерител CAC 40 заличи 72,81 пункта от стойността си, или 1,09%, достигайки ниво от 6 629,17 пункта. 
Прочуване на Института за икономическо развитие Ifo показа, че германските бизнес нагласи са се влошили за трети 
пореден месец през септември. 
Немският показател DAX се понижи със 128,29 пункта, или 0,82%, до 15 515,68 пункта, като фокусът на инвеститорите е 
върху предстоящите парламентарни избори в Германия, на които ще стане ясно името на наследника на Ангела Меркел 
на поста канцлер. 
„Въпреки че се носи много шум около резултата, възможните коалиционни комбинации представляват истински лабиринт 
и почти сигурно няма да бъдат изяснени в понеделник или през следващата седмица“, коментира Джефри Хейли, старши 
пазарен анализатор в OANDA. 
„Изборите може да доведат до известна нестабилност на еврото понеделник сутринта“, добави той. 
На пазара се отрази и коментар на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, която заяви в интервю 
за Си Ен Би Си, че много от движещите сили, стоящи зад скорошния скок на инфлацията в еврозоната, са преходни и може 
да отшумят през следващата година. 
Акциите на европейските производители на спортни стоки Adidas, Puma и JD Sports поевтиняха с 2,85%, 1,67% и 2,35%, след 
като след като американският им конкурент Nike намали прогнозата си за продажби през 2022 г. и заяви, че очаква 
забавяне на продажбите по време на празничния сезон заради проблемите с веригата на доставки. 
Акциите на британския фармацевтичен гигант AstraZeneca скочиха с 2%, след като компанията заяви, че лекарството за рак 
Lynparza е постигнало основната си цел при изпитания в късен етап. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха повишения за втори пореден ден, след като опасенията около китайски пазар 
на имоти отслабнаха, а Федералния резерв запази действащите в момента стимули, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 506,5 пункта, или 1,48%, до 34 764,82 пункта. Миналата сесия бенчмаркът 
отчете ръст от 338 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 53,34 пункта, или 1,21%, до 
4 448,98 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 155,4 пункта, или 1,04%, до 15 052,24 
пункта. 
Печалбите в четвъртък изтласкаха трите основни индекса отново на зелена територия за седмицата. Dow и S&P 500 са се 
повишили съответно с 0,5% и 0,3%, а Nasdaq е напреднал с 0,06% за седмицата. 
В понеделник Dow се срина с над 600 пункта, а във вторник записа нови загуби, след като опасенията за потенциален фалит 
на китайския имотен гигант Evergrande разтърсиха глобалната икономика. 
Американският пазар обаче получи подкрепа в сряда от Федералния резерв, който сигнализира за скорошно свиване на 
програмата си за стимулиране на икономиката. От централната банка заявиха, че напредъка по целите й върви по план и 
че скоро може да е необходимо постепенно ограничаване на покупките на активи. 
Акциите на Salesforce поскъпнаха със 7,21% до върха на Dow, след като компанията за облачни услуги повиши прогнозата 
си за приходи за цялата 2022 г. 
Цената на книжата на  Darden Restaurants се повиши с 6,11%, след като компанията представи добър финансов отчет. 
Акциите на компаниите, зависими от възстановяването на световната икономика, също напреднах. Цените на книжата на 
General Electric и Caterpillar се повишиха съответно с 4,49% и 2,75%. 
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Енергийния сектор поведе ралито на S&P 500, след като цената на американския лек суров петрол West Texas Intermediate 
достигна най-високото си равнище от началото на август. Акциите на APA Corp и Devon Energy поскъпнаха съответно със 
7,06% и 7,75%. 
Печалби бяха регистрирани и в банковия сектор. Цените на книжата на JPMorgan, Bank of America и Citibank се повишиха 
съответно с 3,38%, 3,86% и 3,87%. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно понижения в 
последната сесия за седмицата, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 е единственият бенчмарк, който успя да завърши сесията в 
зелената територия, записвайки ръст от 609,41 пункта, или 2,06%, до 30 248,81 пункта. Акциите на Fast Retailing и Softbank 
се повишиха съответно с 1,5% и 2,76%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 29,15 пункта, или 0,8%, до 3 613,07 пункт, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite отчете спад от 17,13 пункта, или 0,70%, до 2 434,23 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng изтри 318,82 пункта от стойността си, или 1,3%, завършвайки деня при ниво от 24 192,16 пункта. 
Листнатите в Хонконг акции на строителния предприемач Evergrande поевтиняха с 11,61%, след като „Уолстрийт джърнъл“ 
съобщи, че китайските власти са предупредили официални лица да се подготвят за потенциален крах на компанията. 
В Южна Корея показателят Kospi регистрира спад от 2,34 пункта, или 0,07%, до 3 125,24 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 се понижи с 27,6 пункта, или 0,37%, до 7 342,6 пункта.  
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 0,09 пункта, или 0,02%, до 561,67 пункта. BGBX40 се повиши с 0,34 пункта, или 0,26%, до 131,50 пункта. BGTR30 
напредна с 1,33 пункта, или 0,21% до 643,46 пункта. BGREIT се задържа без промяна на ниво от 161,69 пункта. 
 
√ Камарата на представителите в САЩ одобри военен бюджет за 780 милиарда долара  
Камарата на представителите на САЩ одобри проектобюджет за отбрана за следващата финансова година (започващ в 
страната на 1 октомври) за 778 млрд. долара, предава ТАСС.  
Инициативата беше подкрепена от 316 законодатели, 113 бяха "против". Бюджетът включва редица изменения, свързани 
с Русия. Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън през пролетта поиска 753 млрд. долара от контролирания 
от демократите Конгрес за нуждите на отбраната. В хода на консултациите тази сума беше увеличена. Бюджетът за отбрана 
за текущата финансова година е около 740 млрд. долара.  
Одобряването на бюджета за отбрана от Камарата на представителите не означава автоматично влизане в сила на всички 
инициативи, въведени в него.  
Своя версия на проектобюджета за отбрана, която се различава от тази, приета в Долната камара, все още не е одобрена 
от Сената на САЩ. След това ще бъде свикана комисия, която да съгласува подробностите за двата проекта. И двете камари 
отново ще трябва да гласуват за договорения документ, след което той ще бъде изпратен на държавния глава за подпис. 
Този процес може да отнеме няколко месеца, предава агенцията.  
Според последната публикувана версия на документа, която беше разгледана в Камарата на представителите, към днешна 
дата американските конгресмени възнамеряват да разширят ограничението за сътрудничество между Пентагона и руското 
министерство на отбраната, което е в сила от няколко години.  
Същевременно се предлага ограничаване на използването на бюджетни средства за „извършване на всякакви действия, в 
рамките на които се признава суверенитетът на Русия над Крим“. Проектобюджетът обаче предвижда, че министърът на 
отбраната на САЩ, заедно с държавния секретар, могат да получат разрешение за неспазване на тези изисквания при 
определени условия, когато ръководителят на Пентагона стигне до заключението, че „това е в национален интерес на 
САЩ“ и изпрати съобщение до съответните комисии на Камарата на представителите и Сената на Конгреса. 
Освен това, министърът на отбраната на САЩ, заедно с държавния секретар и директор на националното разузнаване, 
както и ръководителите на други отдели, ще трябва да изготвят и предадат на законодателите не по-късно от 1 април 2022 
г. доклад за „Операции и кампании за влияние на Русия, насочени към военни съюзи и партньорства на САЩ“.  
Както е отбелязано в текста на документа, Украйна през следващата финансова година може да получи около 300 милиона 
долар по военна линия от САЩ. 
В текста на законопроекта се подчертава, че министърът на отбраната на САЩ трябва да представи „доклад за Афганистан“ 
на съответните комисии в Конгреса не по-късно от 31 декември 2021 г. В него, по-специално, настоящата американска 
администрация трябва да обясни как планира да върне у дома американските граждани в Афганистан, какви възможности 
има за борба с терористите в страната. Властите на САЩ трябва да докладват какви средства имат за наблюдение на 
ситуацията в Афганистан и да информират законодателите за „статуса на всяко военно сътрудничество“ между  
радикалните талибани, както и Китай, Русия или Иран. 
В хода на обсъждането на проекта законодателите, включително някои демократи, критикуваха Байдън за начина, по 
който неговата администрация организира изтеглянето на войските от Афганистан. 
На уебсайта на Долната камара на Конгреса също се отбелязва, че в законопроекта е направено изменение, според което 
Пентагонът и Държавният департамент трябва да изготвят доклад за действията на Азербайджан в Нагорни Карабах през 
2020 г. Документът трябва да бъде представен на съответните комисии в законодателната власт. 
Освен това се предполага, че законодателите ще призоват азербайджанските власти „да освободят всички арменски 
военнопленници и заловени цивилни“. Както подсказва споменатото изменение, Конгресът ще призове администрацията 
на САЩ да си сътрудничи с Азербайджан в тази посока. 

https://tass.ru/ekonomika/12493909
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√ Китайската централна банка обяви за незаконни всички операции с криптовалути  
Китайската централна банка обяви за незаконни всички трансакции с криптовалути, предаде Си Ен Би Си. 
На сайта си от централната банка посочват, че услугите, предлагащи търговия, емитиране на токени и деривати за 
виртуални валути, са строго забранени. Чуждестранните борси също няма да могат да предоставят услуги в континентален 
Китай. 
„Дейността на чуждестранните борси за виртуални валути, които използват интернет, за да да обслужват местни жители, 
ще бъдат считана за нелегална финансова дейност“, посочват от Китайската народна банка и предупреждават, че ще 
разследват работници в тези борси, ако те предоставят подобни услуги. 
Новината потопи пазара на крипто. Към 16:00 часа българско време биткойнът се разменя за 40 992,29 долара, което е 
спад от 5,88% за последните 24 часа, а цената на етера падна на 2 791,89 долара – понижение с 9,11%. 
От централната банка заявиха още, че са подобрили системите си за наблюдение на крипто трансакциите , за да премахнат 
спекулативните инвестиции. 
Това далеч не е първият случай, в който Китай предприема агресивни мерки срещу криптовалутите. По-рано тази година 
Пекин въведе мерки срещу копаенето на криптовлаут – процесът, чрез който се верифицират тpaнcaĸциитe и се добавят 
нoви тoĸeни. Копаенето на криптовалути консумира много енергия, което е в противоречие с целта на Китай за постигане 
на въглероден неутралитет до 2060 г. 
Централната банка на Китай също така нареди на банките и на фирмите, предлагащи разплащателни услуги, като например 
Ant Group, да не предоставят услуги, свързани с криптовалути. 
Същевременно с това Китайската народна банка работи по създаването на своя собствена дигитална валута. Китай е лидер 
в надпреварата за пускане на дигитална валута на централната банка (CBDC), като в страната вече се проведоха практични 
тестове на електронния юан в няколко региона. 
 
√ Петролът поскъпва за пети пореден ден  
Цените на петрола се повишават за пети пореден ден днес, като сортът Брент се приближава до прага от 80 долара за 
барел на фона на проблемите с предлагане в световен мащаб, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,90 долара, или 1,15 %, до 78,99 долара за барел, след като в 
петък регистрира трети пореден седмичен ръст. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,91 долара, или 1,23%, до 74,89 долара за барел – най-високата 
стойност от месец юли насам. 
Нарастващите цени на природния газ също допринесоха за поскъпването на петрола, тъй като той се превърна в по-евтина 
алтернатива за производство на енергия. 
Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, известни като ОПЕК+, изпитват 
трудности с изпълнението на ангажимента си за повишаване на добива, тъй като по-ниските инвестиции и закъсненията с 
поддръжката се отразяват негативно на производството. 
 
Cross.bg 
 
√ Представят първия български лекотоварен електромобил  
Министърът на икономиката Даниела Везиева ще присъства на представянето на първия български електрически 
лекотоварен автомобил. Събитието ще се проведе под надслова "Към по-зелено бъдеще". 
Автомобилът е дело на компанията на българина Росен Даскалов и ще бъде представен в София Тех парк. 
По време на събитието ще бъдат обявени подробности около неговото създаване и техническите му характеристики, а 
присъстващите ще имат възможност да го разгледат и да тестват автомобил, създаден специално за учебни цели. 
Поканени са да присъстват инвеститори и представители на бизнеса. 
 
√ Алибегов: Няма как човек, който е виден антиваксър да убеди хората да се ваксинират  
Няма как човек, който е виден антиваксър да убеди хората да се ваксинират. Преди да стане министър, г-н Стойчо Кацаров 
говореше по различните студия, че няма вирус и няма смисъл от маски. Именно затова му искахме оставката. Това заяви в 
студиото на „Здравей, България" председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. 
Дадохме 10-дневен срок, за да се запознаят новите министри с поредните писма, които написахме. Стана ясно, че няма 
икономически мерки за бизнеса въпреки всички обещания. Единствената мярка 60/40 сега е направена по начин, по който 
само държавните дружества може да се възползват. С идването на служебния кабинет мярката беше трансформирана. 
Преди от нея можеха да се възползват бизнеси с 20 % спад на оборота спрямо 2019 г., сега могат само тези с 40 % спад. 
Такъв спад повече от един месец означава фалит. Разходите са в пъти по-големи в сравнение на 2019 г. заради 
поскъпването на горивото и тока, обясни Алибегов. И поясни, че никога не са били съгласни да работят само с ваксинирани 
клиенти. 
Не може да работим единствено с имунизирани поради ниския брой вакксинации. Ако ще се въвеждат такива мерки, 
трябва да са за всички в търговията. Ако стане така, трябва да може да се допускат и клиенти с отрицателен COVID тест, 
поясни още Алибегов. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
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в. 24 часа - Партиите, минали 1 % не плащат наеми по закон, но Минеков ще гони само ГЕРБ; 
в. Монитор -- Дървата за огрев хем скъпи, хем ги няма; 
в. Телеграф - Парното два пъти по-скъпо от климатика; 
в. Труд - Марионетки на Радев се зъбят на ГЕРБ; 
в. Труд - Гласят Кристалина Георгиева за шеф на БНБ; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Дотук 40 млн. лв. повече дадени за болнични във втората година на C0VID - най-популярната болест; 
в. 24 часа - Хитреци въртят търговия онлайн от името на умрели, НАП търси данъци за 96 млн. лева; 
в. Монитор - Борисов: Ще сезираме Брюксел за безобразията на служебния кабинет; 
в. Монитор - 700 хиляди чужди туристи у нас през есента; 
в. Телеграф - БГ ваксината с премиера на 5 октомври; 
в. Телеграф - Агроминистърът иска 9% ДДС за хляба; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Зорница Славова, икономист, Институт за пазарна икономика: Когато често се сменят правителствата се 
засилва пилеенето на пари от бюджета без никакъв резултат; 
в. Монитор - Проф. Радостина Александрова, д-р по вирусология към БАН: Мю може да е най-приспособеният за 
"бягство" от имунната ни система; 
в. Телеграф - Академик Богдан Петрунов, имунолог: Грипът идва, ще ни завари без имунитет; 
в. Труд - Д-р Любомир Стефанов пред "Труд": България е затънала в блатото на недоверието; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Слави напразно се гневи на социолозите, той в кишата е най-сух; 
в. Монитор - Финансовата грамотност като мисията невъзможна; 
в. Телеграф - Грешка беше да ни карат да избиваме глиганите; 
в. Труд - Хоп, крадецът на портрет. 

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

