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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
БНТ 
 
√ Криза в енергетиката. Какви са необходимите мерки? ("Още от деня", 27.09.2021 г. по БНТ) 
Гледайте в приложеното видео предаването на Българската национална телевизия "Още от деня" от 27.09.2021 г. с водещи 
теми: Криза в енергетиката. Какви са необходимите мерки? Коментар на Мартин Владимиров от Център за изследване на 
демокрацията и Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Две 
седмици преди старта на кампанията - послания и знаци от основните играчи. Анализ на политолога от "Галъп" Първан 
Симеонов. 
 
3e-news.net 
 
√ Правителството е готово с мерките за финансови компенсации на бизнеса за цените на електроенергията в размер на 
600 - 650 млн. лв. 
Засилване на контрола от страна на КЕВР и наредба за клирингова къща за БНЕБ трябва да успокоят в по-дългосрочен 
план пазара. Краткосрочните мерки предвиждат и засилване на форуърдния пазар 
Компенсации на бизнеса чрез определени мерки в размер на 600-650 млн. лв. или около 50 лв. за MWh (за изразходвана 
енергия) обяви служебното правителство.  Те обаче няма да могат да бъдат осъществени веднага, тъй като изискват или 
нова актуализация на вече актуализирания бюджет за настоящата 2021 г. или залагането им в новия бюджет за 2022 
година. 
Това стана ясно от изявлението на служебния премиер Стефан Янев, след заседание по-рано днес в Министерски съвет с 
участието на председателя на КЕВР Иван Иванов и министрите на финансите и енергетиката Валери Белчев и Андрей 
Живков. 
Бизнесът в България през миналата седмица в лицето на АИКБ настоя за финансови компенсации от порядъка на 70 лв. за 
MWh за зимния сезон. 
Премиерът Янев се ангажира, че мерките са и в посока на гарантиране на необходимостта от достъп на всички потребители 
до електрическа енергия при това в добър ценови диапазон. Основните мерки са три, обясни министър-
председателя.  Схемата за финансови компенсации за бизнеса е разработена с Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР). Втората мярка касае въглеродните емисии, а третата – клирингова къща, която да обслужва БНЕБ. 
„На първо място темата с т.нар. финансови компенсации, която се обсъжда от известно време и която касае именно бизнес 
потребителите – разработена е вече схема с КЕВР и тази схема урежда възможността за такъв вид компенсации за 
предстоящите зимни месеци, включително и първата половина на следващата година“, каза Янев.  
Той  уточни, че средствата, които са по тази схема ще бъдат заложени в бюджета за 2022 година. „Надяваме се 
новоизбрания парламент през ноември да се занимае с тази тема заедно с приемането на бюджета за следващата година. 
Възможно е да прецени, че е необходима актуализация и за тази година, така че тези компенсации да важат включително 
и в следващите месеци до края на годината“, обясни той.  
 „От гледна точка на това, че финансовият ресурс за тези компенсации е в държавата, в държавните дружества за 
производство, механизъм съществува, единственото особено при този механизъм е че трябва да стане разплащането през 
държавния бюджет в този смисъл говорим за бюджет 2022 или актуализация в последния месец декември на настоящия 
бюджет“, допълни премиера.  
„Иначе, пак повтарям финансовият ресурс е осигурен от свръхпечалбите на държавните дружества, производители в 
енергетиката“, каза той. 
В тази връзка по-късно и финансовият министър Валери Белчев обясни, че поради нормативни ограничения няма как 
средствата за последните три месеца на настоящата година да бъдат отпуснати сега, въпреки че средства има.   
Втората дългосрочна мярка, обявена от Янев касае намиране на компенсаторни механизми за цената на въглеродните 
емисии.  
„Втората мярка, която смятаме да предприемем е изработване и утвърждаване на национална позиция, която да служи в 
рамките на ЕС за по-гъвкава общоевропейска политика по отношение на компенсаторните механизми за държавна помощ, 
или за временно намаляване на тежестта на цената на така наречените въглеродни емисии, които се калкулират в цената 
на електричеството“, каза той.  
Третата мярка, върху която се съсредоточава служебния кабинет е с изработването на наредба за клирингова къща в 
помощ на БНЕБ. 

https://youtu.be/EGSuPEK_kl4
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„На трето място, Министерство на финансите съвместно с БФБ и Министерство на икономиката да приеме и обнародва 
Наредба за създаване на клирингова къща. Тоест това е механизъм, който съвместно с БНЕБ ще работи за балансиране на 
интересите на производители, търговци и клиенти на електрическа енергия. По този начин ще създаде условия за гъвкав 
пазар и намаляване на финансовия риск на отделните участници в този пазар.  Разбира се, заедно с тези дългосрочни 
мерки обмислихме и някои краткосрочни мерки, които преди всичко са свързани с дейността на КЕВР“, каза Янев. 
Краткосрочните мерки за намаляване на тежестта на цените на електрическата енергия върху бизнеса върху БЕХ и 
Министерство на енергетиката се прехвърля отговорността за предлагане на нови позиции за дългосрочни договори. Както 
каза Стефан Янев, става въпрос за предлагане на свободния пазар на „т. нар. три и шестмесечни договори“.  По думите му, 
това трябва да са „пакети, подходящи за малки потребители на енергия, така че малките средни предприятия да бъдат 
подпомогнати по този начин с по-добър достъп на пазара и съответно на цени, които по-лесно могат да договарят“.   
„Разбира се, това е начин да се стимулират и крайните клиенти директно да търгуват на борсата и да имат пряко достъп и 
да не зависят от търговци, които не бих казал спекулативно, но имат възможност да предлагат на по-високи цени“, допълни 
той. В тази връзка по-късно Янев обясни, че това означава разбиване на един пакет от 300 МВт, предлаган от дадена 
централа на по-малки обеми. По думите му именно с тази цел вчера е бил спрян такъв търг на АЕЦ „Козлодуй“.  
Сред една от най-важните инициативи, обявени от финансовия министър Белчев е ускоряване на форуърдния пазар в 
България. Инициативата ще бъде стартирана заедно с БНЕБ и ще цели сключване на по-голям брой форуърдни сделки, 
така че да се избегне зависимостта от подобни ценови скокове в бъдеще. „Форуръдния пазар в България е малък, ако 
постигнем 60 % ще имаме една нормална търговска платформа, от която да се възползват всички“, обясни той.  
Служебният кабинет залага и на засилване на ролята на КЕВР.  
На първо място по думите на премиера Янев мерките предвиждат „засилване на регулаторния контрол на КЕВР по 
отношение на влиянието върху целия борсов пазар“. 
„Това касае въпросът с издаването и прекратяването на лицензии, правила, необходимите санкции при нарушаване и 
други детайли. По подобен начин ще бъдат изследвани и правилата за работа на енергийната борса“, допълни той и 
уточни, че се предвижда и „временно преустановяване на застрахователните гаранции като инструмент, който да бъде 
използван“.  
Председателят на КЕВР Иван Иванов от своя страна обясни, че регулаторът в рамките на следващия 1 – 1,5 месеца ще 
направи промени в Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, с цел осъществяване на по-добър контрол по 
изпълнение на лицензионните задължения. В частност по-строгите мерки ще касаят търговците. На второ място ще се 
работи и по корекции в методиката за цената на балансиращата енергия.  
Председателят на енергийния регулатор обясни, че битовите потребители, които са на регулирания пазар не трябва да се 
притесняват за цената на електроенергията през следващите три месеца. Промяна на цените обаче ще има от 1 януари, 
стана ясно от думите на Иванов. Той обаче не се ангажира, с каквато и да е прогноза за корекцията, обяснявайки това със 
силната волативност, както на европейските пазари, така и на БНЕБ. Обеща обаче „КЕВР да търси решения“. В същото 
време  не спести двата основни фактора, от които зависи това бъдещо решение – цената на газа и на въглеродните емисии.  
В рамките на изявленията пред медиите, министърът на енергетиката Андрей Живков в отговор на въпрос за поисканата 
му оставка обясни, че не вижда основания за това. 
„Всички тези мерки се очаква да дадат допълнително успокояване на пазара и той да е по-адекватен на всичко това, което 
се случва около нас без претенции, че ще бъдем в състояние да влияем на световните тенденции“, коментира по-рано 
министър-председателя. Междувременно в общия преглед в самото начало той отбеляза, че цената на електроенергията, 
постигана на БНЕБ е устойчиво по-ниска от тази на другите пазари. След Полша.  
Премиерът коментира също така, че е време да се седне на една маса и да бъде решено какво ще се случва с българската 
ядрена енергетика и в частност с проетът АЕЦ “Белене” и изграждането на нови мощности на площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”. 
Още по темата: АИКБ иска компенсация за бизнеса от 70 лв. за MWh през зимния сезон, в опит да се спасят предприятията 
 
Банкеръ 
 
√ Ще има увеличение на минималната работна заплата  
Ще има увеличение на минималната работна заплата. В момента се подготвят разчетите за различните варианти 
за нейното увеличени,  заяви в вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев. 
"Трябва доходите и минималната работна заплата да нарастват. Тя ще се повиши, но не и с 750 лв., както предлагат от 
КНСБ, тъй като това било твърде рязък скок. 14% е средното нарастване на минималните доходи в страната от началото на 
годината, каза Донев пред Нова телевизия и допълни, че ръстът на инфлацията е малко над 2%. 
Той припомни, че пенсиите са се увеличили. Според него това нарастване надминава инфлацията. 
„Цените от юли до края на годината са такива, каквито са определени от КЕВР. От януари предстои ново определяне на 
цените за електроенергия за бита, съответно и за парното. Явно ще има покачване на цените, но това, което е предвидено 
с енергийното подпомагане за хората, които отговарят на критериите за това да бъдат подпомогнати от държавата за този 
отоплителен сезон са някъде около 345 000 лица и семейства. Вдигна се и процентът, с който се подпомагат месечно тези 
граждани. Започна и изплащането на цялата помощ за отоплителния сезон. Всички, които са одобрени до момента – над 
200 000, регулярно получават парите за енергийно подпомагане”, посочи той. 
Според него всичко, което се случва в Европа и в целия свят, няма как да не доведе до проинфлационни процеси. В 
момента инфлацията е малко над 2%, но се очаква тя да нарастне до края на годината, добави министърът. 

https://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-70-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-mwh-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD,-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_91813
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Наскоро председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обяви, че бизнесът е против 
увеличаването на минималната работна заплата и пенсия.  
"Бюджeтът cякaш мaлкo прeкaли cъc cвoятa щeдрocт и пoпулизмa, изуми ни c минимaлнaтa пeнcия", кoмeнтирa  Вeлeви 
допълни:  "Вcъщнocт минимaлнa пeнcия изoбщo нe трябвa дa имa, в пoвeчeтo cтрaни нямa минимaлнa пeнcия. Пeнcиятa e 
тaкaвa, кaкъвтo e ocигуритeлният принoc", oтбeлязa тoй. 
Вeлeв пoяcни, чe aкo тя e мнoгo мaлкa и хoрaтa бeдcтвaт, влизa в cилa coциaлнoтo пoдпoмaгaнe. 
 
БТА 
 
√ Кръгла маса - преход – дискусия 
 

 
 
Кръгла маса "Справедлив преход и индустриална модернизация в България" се проведе в сградата на КНСБ, зала "Европа". 
Дискусията бе организирана от Института за устойчив преход и развитие. Участие във форума взеха вицепремиерът по 
управление на европейските средства Атанас Пеканов (дясно), Румен Радев (ляво), зам.-председател - Асоциация на 
индустриалния капитал в България, Икономически директор на „Холдинг Загора“ ООД.  
Пресфото - БТА снимка: Цветомир Петров. 
 
БНР 
 
√ Атанас Пеканов: Парламентът трябва да реши за индикативна дата за затваряне на въгледобива 
Според вицепремиера хоризонтът за подобно решение може да бъде 2035 - 2040г.  
„България се забави с дискусията за енергийния преход. Повече няма време за губене, защото ЕС очаква от страната ни 
конкретен ангажимент по отношение на въгледобива“. Това заяви в рамките на онлайн дискусията, посветена на 
справедливия преход и индустриалната модернизация на България, вицепремиерът Атанас Пеканов. Кръглата маса е 
организирана от Институт за устойчив преход и развитие(ИУПР) към Тракийски университет – Стара Загора. В нея участват 
представители на служебния кабинет, президентите на КНСБ  и КТ "Подкрепа" Пламен Димитров и Димитър 
Манолов, доц. д-р Добри Ярков - Председател на Управителния съвет на ИУПР и ректор на Тракийски университет, Румен 
Радев - заместник-председател на Асоциация на индустриалния капитал и член на УС на ИУПР, Шаран Бъроу - Генерален 
секретар на Международната конфедерация на профсъюзите, Лука Висентини - Генерален секретар на Европейската 
конфедерация на профсъюзите, Александър Афре – Заместник генерален директор на BUSINESSEUROPE, Паскал Боло - 
Президент на SGI Europe. 
В хода на дискусията Атанас Пеканов подчерта, че ЕС обвързва предоставените средства за отделните страни с 
изпълнението на енергийния преход. Според вицепремиера протакането и отлагането на решенията забавя 
модернизацията. Вицепремиерът Пеканов очерта индикативна дата за затваряне на въгледобива у нас в края на 
следващото десетилетие, но подчерта, че окончателното решение за това трябва да бъде взето след широк кръг 
консултации от Народното събрание, а не от отделно правителство или министър. „Заетите във въгледобива и техните 
семейства имат право да знаят какво е бъдещето. Не може повече да отлагаме проблемите“, подчерта Пеканов. 
Сред обсъжданите действия е създаването на държавно предприятие, което да се ангажира с рекултивацията на 
въглищните мини. От своя страна зам.-министър на труда и социалната политика Иван Кръстев подчерта, че най-важната 
задача в момента пред държавата е да осигури качествени и добре платени работни места на засегнатите от енергийната 
трансформация. Той предупреди, че липсата на действия и допълнителното забавяне могат да са доведат до 
превръщането на въгледобивните региони в демографска пустина. 
Зам.-министърът на енергетиката Ива Петрова отбеляза, че правителството работи за реализацията на справедлив преход. 
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Разговорите в рамките на кръглата маса - "Справедлив преход и индустриална модернизация в България", продължиха в 
рамките на няколко часа. Събитието бе открито от ректора на Тракийския университет доц. Добри Ярков, който отчете 
ролята, която висшето учебно заведение има в предстоящата трансформация. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Правителството обмисля помощи за бизнеса за скъпия ток - от декември или от догодина 
Възможно е държавата да плаща компенсация от 50 лева за мегаватчас електроенергия на бизнес потребителите, 
но за целта ще е необходима нова актуализация на държавния бюджет за тази година 
Репортаж на Цветелина Стоянова за предаването „Нещо повече“ 
Има възможност за държавни помощи заради високите цени на тока, но трябва да има нова актуализация на бюджета за 
тази година. Това стана ясно на брифинг на служебното правителство, на който бяха представени мерките, които ще се 
вземат заради ситуацията в енергетиката. 
Премиерът Стефан Янев обяви, че държавните енергийни дружества са на свръхпечалба и бизнес потребителите могат да 
бъдат компенсирани с държавни помощи заради високите цени на електроенергията, въпреки че те остават едни от най-
ниските в ЕС. Само Полша има по-ниски цени от тези в България. 
Янев допълни, че парите са осигурени, но ще трябва актуализация на тазгодишния бюджет през декември, както и да се 
заложат средства за първата половина на следващата година в Бюджет 2022: 
"Финансово парите ги имаме, но не можем да ги разпределим. Декември месец ще има такава възможност, ако 
парламентът направи актуализация на тазгодишния бюджет. Ако не направи, от 1 януари ще влязат в сила с новия бюджет 
за 2022 година", каза служебният премиер. 
"Финансовият министър има възможност да изисква предварителен дивидент от производителите на електроенергия, но 
получавайки тези пари в държавния бюджет, той няма право да ги преразпредели. Затова говорим за актуализация за тази 
година. Без тази актуализация това преразпределение няма да се случи през месец декември. Но в бюджета за 2022 година 
ние ще заложим този механизъм да бъде валиден в първите шест месеца на годината", обясни още Стефан Янев. 
Това, което е възможно да получи като компенсация бизнесът, е от 50 лева на мегаватчас, обяви още служебният премиер, 
а за целта и за шест месеца ще са необходими около 650 милиона лева. Ако бюджетът за тази година бъде актуализиран 
през декември, компенсациите ще се платят със задна дата от октомври до декември и ще има пари за първите три месеца 
на следващата година. 
Ако не бъде актуализиран, средствата ще се плащат следващата година от януари до юни, стана ясно от изявленията в МС. 
Тези шест месеца подпомагане към бизнеса, независимо дали ще започнат да текат от октомври до март, или от януари 
до юни, биха стрували между 600 и 650 милиона лева, пресметна финансовият министър, но още от утре обособени по-
малки позиции за продажба на електричество ще се разпределят по по-справедлив начин между малките и средни 
фирми на пазара на електроенергия, обеща служебният премиер. 
"Въпросните 300 мегавата буквално след техническа обработка още утре или вдругиден могат да бъдат обявени, само че 
не като една оферта, а като 30 оферти по 10 мегавата. Или 60 оферти по 5 мегавата. По-малки пакети ще бъдат по-лесно 
достъпни до директни консуматори, които ще могат да се явят на борсата да си ги купят, или на малки търговци да се 
избегне спекулацията големите търговци да купуват големи пакети и да ги търгуват, включително и на други пазари. 
Друга мярка е създаването на Клирингова къща от Министерството на финансите заедно с Българската фондова борса и 
Министерството на икономиката. Клиринговата къща ще работи в интерес на потребителите и търговците на електрическа 
енергия. Тя ще балансира техните интереси, така пазарът ще стане по-гъвкав. 
Краткосрочните мерки, свързани с дейността на КЕВР: Засилване на регулаторния контрол на КЕВР върху целия борсов 
пазара – издаване и прекратяване на лицензия, санкции при нарушаването на правилата. 
Стефан Янев подчерта, че енергийната ни стратегия е остаряла или не е конкретна. Той призова за експертен разговор за 
бъдещето на АЕЦ „Белене“, в който да участват специалистите. 
Председателят на КЕВР Иван Иванов уточни, че новите мерки касаят небитовите потребители. 
До края на годината цените на електрическата енергията за бита, парното и топлата вода няма да се променят, декларира 
шефът на КЕВР Иван Иванов. За цените след 1 януари ще се направи възможното те да не са драстично по-високи. 
"За успокоение на гражданите на България искам да кажа, че и в следващите три месеца цените, както на 
електроенергията, така и на парното и топлата вода ще останат непроменени. Относно това - каква ще бъде корекцията, 
която ние ще извършим в нашето решение, което трябва да влезе в сила от 1 януари, както КЕВР, така убеден съм и 
правителството на Република България - в момента служебното правителство, още от месец ноември, ще се постараем и 
ще достигнем , убеден съм, до определени решения, които да намалят във възможния размер увеличението на цената - 
както на електрическата, така и на топлинната енергия", посочи Иван Иванов. 
Той смята, че цената на природния газ може да поевтинее след дадени заявки от Русия, че производството ще се повиши: 
"Заявления, които вчера бяха направени от президента Путин, че ще се увеличат количествата, това да доведе до 
намаляване на тази цена. Намаляването на цената на природния газ ще доведе не само до намаляване на цената на 

https://bnr.bg/post/101532552/pravitelstvoto-obmisla-pomoshti-za-biznesa-za-skapia-tok-ot-dekemvri-ili-ot-dogodina
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топлинната енергия, но ще намали и цената на електрическата енергия дотолкова, доколкото практически всички 
топлофикации в България работят на корегенеративен принцип и произвеждат и електрическа енергия, високоефективна, 
която е на твърде висока цена. Тази цена, като се намали - това ще намали общо и цената. Това са мерките, с които може 
да се ограничи повишаването на цената", обясни Иван Иванов. 
 
√ КС се произнася за мораториума на 45-ото НС върху решения на последното правителство на ГЕРБ 
Конституционният съд ще обяви дали наложеният от 45-ото Народно събрание мораториум върху решенията на 
последното правителство на Бойко Борисов е в нарушение на основния закон. Съдът беше сезиран от депутати от ГЕРБ в 
края на април. 
Предложението за мораториума дойде от БСП и „Изправи се! Мутри вън!“ -  както се казваше тогава коалицията „Изправи 
се, БГ! Ние идваме!“. Той действа от 22 април до 12 май, когато встъпи първото служебно правителство на Стефан Янев.  
С налагането му беше забранено отдаването на концесии, емитиране на вътрешен дълг, продажбата на държавни и 
общински болници, назначенията в държавната администрация, регулаторните органи и предприятията с над 50% 
държавно участие. Замразени за три седмици бяха и назначенията в съдебната система. 
Още при сезирането на Конституционния съд, юристи коментираха, че Народното събрание няма право да ограничава 
правомощията на другите власти, какъвто напрактика беше ефектът от временната забрана. Според тях, ако се приеме, че 
парламентът има право да налага подобни забрани, то нищо няма да му попречи да се намесва в действията на други 
независими власти като съдебната, например, което би било недопустимо по международните стандарти за върховенство 
на правото и разделението на властите. 
Доколкото мораториумът вече не действа, евентуално произнасяне на Конституционния съд, че противоречи на Основния 
закон, няма да произведе никакъв правен ефект, но поисканото от ексдепутатите от ГЕРБ тълкувателно решение ще даде 
еднозначен отговор на въпроса - допустимо ли е с решение на Народното събрание временно да се ограничават 
установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, изпълнителната власт и други държавни 
органи. 
 
√ Изтича срокът за подаване на коригиращи декларации  
На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите 
и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите 
на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите. 
Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна 
декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната 
година. Физическите лица могат да направят корекции в периода 30 април - 30 септември. За юридическите лица, 
едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, този срок започва от 30 
юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на 
приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.  
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да 
се получи в сайта на приходната агенция или на телефона на НАП - 0700 18 700.  
 
√ Бюрото за защита на свидетели отново е на подчинение на правосъдния министър  
От днес Бюрото за защита на свидетели отново е на подчинение на правосъдния министър, както беше до 2014 година. 
Това става с приетите в последния работен ден на 46-ото Народно събрание промени в Закона за защита на застрашени 
лица, с които структурата беше взета от главния прокурор. 
Депутатите определиха три месеца за окончателното прехвърляне, но още преди влизането в сила на промените 
служебният правосъден министър Янаки Стоилов се срещна с обвинител номер едно Иван Гешев и с ръководителя на 
Бюрото Росен Тодоров. 
„Определени са хората от страна на министерството, a вече и от страна на прокуратурата, които ще участват в приемно-
предавателната дейност. Имам амбицията всичко това да бъде направено за броени седмици, а не в течение на месеци, 
така че да могат дейностите на Бюрото да продължат ефективно“, заяви Янаки Стоилов по повод преминаването на Бюрото 
за защита на свидетели под негов контрол. 
 
√ Собственици на заведения обсъждат в министерство на икономиката помощи за сектора  
Противоепидемичните мерки и нужното подпомагане от държавата ще бъдат обсъдени днес в икономическото 
министерство със собственици на заведения и представители на туристическия бизнес. 
Туристическият сектор настоява за поредно преразглеждане на мярката 60/40 след позицията на Асоциацията на 
заведенията, че мярката подпомага само държавни предприятия, но не и частния бизнес. Йоан Младенов от Българското 
конгресно бюро даде пример и с конгресния туризъм. 
„Представете си, ако вие в рамките на една година имате примерно 50 събития, които са планувани, шест месеца вие не 
функционирате и вие оставате с едни пет събития, които по стечение на обстоятелствата сте принудени да ги проведете в 
рамките на един месец, например месец юни. Поглеждайки юни, спрямо юни 2019 г., вие не попадате под обхвата на 
мерките за компенсация на бизнеса, защото нямате чак такъв огромен спад, но на годишна база спадът ви е огромен“. 
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√ За 11 години държавата си е върнала по-малко от половината от студентските кредити  
За 11 години държавата си е върнала по-малко от половината пари от гарантираните студентски кредити. Въпреки 
гарантираните за тази година 40 милиона лева, високите лихви отблъскват студентите. 
Александър Узунов от студентското представителство казва, че въпреки гаранцията процесът на отказ от банките за кредит 
е малък, но и кандидати няма много заради високите лихви - седем процента. Узунов казва, че ако лихвата е три процента 
може кредитите да станат по привлекателни. 
"Седем процента по-скоро говорим за един потребителски кредит, а не за студентски кредит. Лихвата е изключително 
висока и трябва да бъде редуцирана около 3 процента, максимален вариант. За да се постигне това е нужно държавата да 
действа по-активно, а банките да бъдат по-гъвкави". 
Според експерта от сайта "Моите пари" Иван Стойков малко вероятно е лихвите да бъдат намалени, защото: 
"Икономическата обстановка в нашата държава е такава, че тези студенти след време може да не си намерят работа или 
пък достатъчно добре платена работа. Знаем какво е нивото на безработица в нашата страна, знаем какви са доходите".  
За 11 години държавата е погасила дълговете на 1 274 студенти. Сумата е в размер на над 5,6  млн. лева. 
За този период обаче успява да си върне по-малко от половината - около 2,1 млн. лева. 
За 2021 година държавата е гарантирала 40 милиона лева за студентски заеми пред осем от 18-те банки. 
 
√ Икономическият форум "Как да правим бизнес с Германия" подчерта приоритетите  
Върховенството на закона и надеждността на обществените поръчки. Посланикът на Германия в България Кристоф Айххорн 
подчерта тези две условия за добри търговско –икономически отношения по време на форум „Doing Business in Germany“, 
който се проведе в Бургас. 
Дипломатът заяви, че германските инвеститори оценяват икономическата среда в страната ни, както и поредица значими 
фактори, които стоят зад успеха на всяко партньорство. 
Митко Василев, председател на Германо-Българската индустриално-търговска камара, обърна внимание на средните и 
малки фирми. Бавария и Баден-Вюртемберг като провинции са отговорност на Стефан Йонков, консул по търговско 
икономическите въпроси. Какво заявиха те, заедно с Теодор Седларски, регионален партньор на Камарата за Бургас и 
Георги Кузманов -изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк Бургас - в аудиофайла. 
 
√ Иван Нейков: Няма ги трайните решения за скъпия ток  
Интервю на Георги Марков с Иван Нейков в предаването „Нещо повече“ 
„Това, което предлага правителството, е за преодоляване на последиците, а не за премахване на причините. Обещава се 
финансова подкрепа, което е правилно. Но това ще бъде ли трайна мярка, ще реши ли проблема... Няма ги трайните 
решения“. Това коментира пред БНР социалният експерт Иван Нейков, директор на Балкански институт за социална 
политика и бивш министър на социалната политика. 
По думите му данните показват, че 80% от нуждите на вътрешния пазар - бизнес и битов потребител, са с цена на енергията, 
която се определя от сделките ден за ден, а това е най-скъпата електроенергия. А в същото време имаме огромен износ 
на ток на пазари с по-високи цени. 
„Значи има нещо вътре в системата, което води до тази тревожна динамика на цените. Не може да имаме близо 90% ръст 
на износа спрямо миналата година и заедно с това да имаме огромен скок на цените за българския бизнес“. 
В предаването „Нещо повече“ Нейков посочи тревожна тенденция - намаляване на енергията от възобновяеми източници. 
„България е с над 200 слънчеви дни в годината и не даваме възможност на бизнеса, на семействата да станат 
„производители“ на електроенергия“. 
Интервюто с Иван Нейков можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Палиативните мерки няма да решат кризата в енергетиката 
Интервю на Неда Велкова с енергийния експерт Васко Начев 
Служебното правителство се опита да реагира на енергийната ситуация в Европа, но трябва да е ясно, че цените у нас са 
по-ниски не заради усилията на кабинета, а единствено и само заради работата на ТЕЦ „Марица Изток“ – 2, коментира 
пред Радио Пловдив енергийният експерт Васко Начев - час преди обявяването на правителствените мерки за справяне с 
кризата в енергийната сфера.    
Начев припомни твърдението на „Булгаргаз“, че няма възможност за внос на азерски газ, защото интерконекторът с Гърция 
не е готов. Според него обаче, независимо че връзката не е довършена, по-евтиният азерски газ може да се внесе у нас. 
„Ние внасяме една четвърт ¼ от възможния капацитет, който имаме за внос и не разбирам защо това се случва. Иначе се 
надявам, че догодина юли месец интерконекторът най-сетне ще бъде пуснат в експлоатация“, каза експертът. 
Той заяви, че няма много полезни ходове в ЕС, за да има спад в цените на енергоносителите. „Има обаче три неща, които 
могат да се свършат в цяла Европа, защото "зелената идея"  ни доведе до настоящото положение. "Аз не съм противник 
на зелената енергия, но зад нея вървят сериозни финансови интереси“. 
Първата мярка, според енергийния експерт Васко Начев, трябва да е незабавен мораториум на зеления рекет за 
въглеродните емисии. 
Втората е такса задължение към обществото. „Тя не е голяма, но ще внесе глътка въздух за и за бизнеса, и за крайния 
потребител". КЕВР засега пази битовите потребители у нас, а европейските потребители вече са под ударите на високите 
цени. Очаква се обаче догодина у нас увеличение при електроенергията - до 5%. 

https://bnr.bg/post/101532448/ikonomicheskiat-forum-kak-da-pravim-biznes-s-germania-podcherta-prioritetite
https://bnr.bg/post/101532590/ivan-neikov


7 

 

Третата мярка, която може да се въведе, е понятието „енергийна бедност“, добави Васко Начев. „Това понятие обаче 
трябва да е изпълнено със съдържание и яснота, т.е. да е ясна границата на тази бедност. Тази мярка е необходима, за да 
могат хората да си правят сметките“. 
Той беше категоричен, че енергийният пазар е свободен и ние не можем да го атакуваме с рестриктивни мерки, защото 
ще бъдем „наказани“. „Не можем да посягаме на енергийния пазар с "бутонките напред", защото това е палиативна мярка 
и тя няма да реши проблема напред във времето. Трябват ни трайни мерки и то занапред, за да могат хората у нас да 
понесат тежката зима, която ни очаква“, каза в заключение енергийният експерт. 
Цялото интервю чуйте от звуковия файл. 
 
√ Проф. Здравко Попов: Френско-германското сътрудничество ще остане стабилно  
Интервю на Георги Марков с проф. Здравко Попов в предаването „Нещо повече“ 
„Резултатите от изборите в Германия поставят много възможности за коалиране и в зависимост от моделите ще гледаме 
Европа през тях. Липсата на Ангела Меркел ще се чувства. Тя беше канцлерът, който е истински коалиционен играч и най-
добре се справяше с кризата“. Това каза пред БНР проф. Здравко Попов, дипломат, експерт по европейски въпроси, 
президент на Института за публична политика.  
Според него френско-германското сътрудничество ще остане стабилно. 
„Да не забравяме, че в последно време президентът Макрон търси и други трасета, през които Франция да може да влияе 
на Европа. Последните 1-2 години се видя затопляне между Франция и Италия“. 
В предаването „Нещо повече“ проф. Попов допълни, че е важен въпросът дали Германия може да запази присъствието си 
на Балканите при активното участие на американците на нашия полуостров. 
Интервюто с проф. Здравко Попов и коментар на специалния пратеник на БНР в Берлин Весела Владкова за изборите в 
Германия можете да чуете в звуковите файлове. 
 
√ Зелените и либералите в Германия започват сондажи преди преговорите за коалиция  
След парламентарните избори в Германия двете по-малки партии - Зелените и либералите - започват сондиращи 
разговори, преди да водят коалиционни преговори с победителя, социалдемократическата партия, или втората 
политическа сила, консервативния блок ХДС/ХСС. Зелените и либералите са сигурните участници в следващото 
правителство.  
Ако искат да управляват заедно, независимо в каква коалиция, Зелените и либералите трябва да изгладят различията си 
във финансовата и климатичната политика. Зелените не изключват разхлабване на записаната в Конституцията дългова 
спирачка, за да се финансира климатичния неутралитет. Либералите се застъпват за строга финансова дисциплина без 
поемането на нов дълг и без повишаване на данъците. При такива различия във философията на двете партии постигането 
на коалиционно споразумение ще е много трудно, но всички партии са категорични, че трябва бързо да се състави 
правителство.  
55 процента от германците предпочитат страната им да се управлява от коалиция, водена от победилата в изборите 
социалдемократическа партия. 33 на сто в проведената в деня след вота анкета подкрепят кабинет под ръководството на 
загубилите консерватори. Мнозинството от германците смята, че след 16 години управление на Ангела Меркел ХДС/ХСС 
трябва да остане в опозиция. 
Независимо от формулата на следващия кабинет в Берлин, промяна във външнополитическия курс на Германия не се 
очаква. Между четирите партии в политическия център, от които зависи съставянето на правителството, няма значителни 
разлики - ЕС и трансатлантическите отношения са основни стълбове на германската външна политика. 
 
√ Бундесбанк очаква пик на германската инфлация от 4-5 на сто до края на годината  
Германската инфлация вероятно ще се ускори допълнително и ще остане над 2% до средата на 2022 г., надвишавайки 
целевото ниво на ЕЦБ от около 2 на сто, посочва Бундесбанк в своя последен месечен икономически доклад. 
Инфлацията се повиши тази година поради множество временни фактори - от повишаване на данъците до затруднения в 
предлагането и доставките и повишаване на цените на суровините, което доведе до набиращ скорост дебат относно 
необходимостта от запазване на изключително стимулиращата парична и лихвена политика, провеждана от ЕЦБ.. 
"Възможен е временен инфлационен пик между 4 и 5% в периода от септември до края на годината", посочи Бундесбанк 
и добави: "След това инфлацията вероятно ще намалее значително в началото на 2022 г., но все пак ще бъде над нивото 
от 2 на сто до средата на следващата година". 
Въпреки че повечето икономисти са съгласни, че високите инфлационни показатели през последните няколко месеца са 
временни, има дебат за това каква част от тези еднократни фактори за ценови повишения могат да се превърнат в трайна 
инфлация чрез така наречените "вторични ефекти". 
Централната банка също така отбеляза, че германската икономика продължава по-бързото възстановяване, започнало 
през пролетта. Като цяло икономическото производство вероятно ще нарасне по-силно през третото тримесечие, 
отколкото през пролетта, отбелязват експертите на Бундесбанк. 
Независимо от това, централната банка изчислява, че икономиката на Германия не е достигнала през лятото 
предкризисното си ниво от четвъртото тримесечие на 2019 г. поради трудностите, свързани с предлагането и доставките в 
промишлеността. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101532460/vasko-nachev
https://bnr.bg/post/101532599/prof-zdravko-popov
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√ Франция и Гърция обявяват оръжейна сделка  
Франция и Гърция ще обявят по-късно днес оръжейна сделка, която ще засили стратегическото им сътрудничество. Това 
съобщи пред държавната гръцка телевизия премиерът Кириакос Мицотакис, цитиран от Франс прес. Той каза, че 
изявлението ще бъде направено на среща с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. 
Според гръцки медии сделката може да включва покупка от Франция на фрегати и корвети. 
По-рано този месец премиерът изненадващо обяви, че Атина ще закупи още шест самолета "Рафал" на стойност 2 
милиарда и половина евро в допълнение към договорката от януари за 12 употребявани и шест нови машини.  
Засилването на гръцката военна програма е свързано с предизвикателствата от страна на Турция в Източното 
Средиземноморие, посочва Франс прес.  
 
√ Полша удължава извънредното положение по границата с Беларус  
Полският вътрешен министър Мариуш Камински поиска удължаване на извънредното положение по границата с Беларус 
с още 60 дни, докато Варшава продължава да е критикувана заради отношението  към струпаните в ничия земя имигранти, 
предаде АФП. 
Мерките, които бяха одобрени по-рано този месец с цел справяне с притока на нелегални мигранти, включват забрана за 
всички, които не живеят постоянно в района, включително журналисти и служители в неправителствени организации, да 
се приближават до граничните зони. 
Камински посочва още, че за десетки заловени от властите бежанци има доказателства за радикализъм, включително за 
връзки с талибаните и „Ислямска държава“, а други са жители на Русия.  
Според полското вътрешно министерство властите до момента са успели да спрат 8200 души, а 1200 са били заловени. 
Неправителствени организации предупреждават за хуманитарна криза с падането на температурите и обвиняват властите, 
че изтласкват хората обратно. 
Вчера еврокомисарят по вътрешни работи Илва Йохансон пък настоя за прозрачност по повод смъртта на шестима 
мигранти на границата през последните два месеца. Тя подчерта че е важно случилото се да бъде разследвано.  
 
√ ЕЦБ продължава да счита инфлационния скок като до голяма степен временен  
Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в понеделник, че ЕЦБ поддържа мнението си, 
че неотдавнашното повишаване на инфлацията в еврозоната е "до голяма степен временно". 
Говорейки пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент, Лагард отбеляза, че 
въздействието на факторите, стимулиращи инфлацията, "трябва да се разсее" през 2022 година. 
Инфлацията в еврозоната може да надхвърли вече завишените прогнози на ЕЦБ, но има известни индикации, че това вече 
се случва, посочи шефът на централната банка. 
"Въпреки че инфлацията може да се окаже по-слаба от предвиденото, ако икономическата активност бъде повлияна от 
подновено затягане на противоепидемичните ограничения, има някои фактори, които могат да доведат до по-силен 
ценови натиск, отколкото се очаква в момента", каза Лагард пред европейските депутати. 
"Засега обаче виждаме ограничени признаци за подобен риск, което означава, че нашият основен сценарий продължава 
да предвижда инфлацията да остане под целевото ниво на ЕЦБ в средносрочен план", добави тя. 
Говорейки за евентуален ръст на цените на суровините, който би могъл да възникне в резултат на несъответствието между 
веригите на предлагане и търсене, Лагард подчерта, че ЕЦБ ще предприеме необходимите мерки за облекчаване на 
причинения от Covid-19 ценови натиск и за поддържане на "благоприятни финансови условия за всички икономически 
участници". 
Според Кристин Лагард икономическото възстановяване на еврозоната "напредва все повече", като тя приписва това 
отчасти на усилията за масова ваксинация срещу коронавирус и на последващите по-малко строги мерки за борба с Covid-
19. 
"Прогнозите за растеж продължават да са несигурни и силно зависят от развитието на пандемията, но рисковете за растежа 
са като цяло балансирани“, подчерта тя пред евродепутатите. 
Управителят на ЕЦБ също така подчерта, че "няма съмнение", че "Пандемичната програма за извънредни покупки" (PEPP) 
на банката е ефективна. 
Лагард подчерта, че програмата на ЕЦБ за покупки на активи PEPP  е помогнала за поддържане на задоволителни условия 
за финансиране както в публичния, така и в частния сектор, както и за подобряване на инфлационните перспективи. 
Шефът на ЕЦБ добави, че банката "няма да се въздържи" да използва всички възможни налични финансови инструменти 
и дори да измисли нови, ако е необходимо, за да гарантира, че може да изпълни мандата си за ценова стабилност. 
Кристин Лагард отбеляза, че ЕЦБ все още гледа на лихвените ставки като "основен инструмент", но те "не са достатъчни", 
и отбеляза за наличието на други, като програми за покупки от всякакъв вид, както и насоките за бъдещите лихвени нива 
и целевите операции за дългосрочно рефинансиране на търговските банки (TLTRO), които също са необходими. 
На този етап изглежда, че Европейската централна банка "въобще няма" да се стреми да повиши лихвените проценти 
преди 2023 г., подчерта Лагард. 
"Ние не сме там, където трябва да бъдем, що се отнася до прогнозния хоризонт на централната банка", каза още тя пред 
европейските законодатели. 
Според нея всичките три условия в прогнозните указания на ЕЦБ трябва да бъдат изпълнени, преди да последва 
повишаване на лихвените проценти. 
 
 



9 

 

√ US Сенатът не прие законопроект за разрешаване за покачване на тавана за заем  
Американският Сенат не прие законопроект за разрешаване за покачване на тавана за заем, който държавата може да 
тегли, както и мярка за гарантиране средства за работата на правителството през новата фискална година, която започва 
тази седмица. 
Това се случи, след като републиканците събраха достатъчно гласове, за да не позволят предложението на демократите 
да бъде прието. С минималното си мнозинство в Сената демократите не можаха да осигурят нужните 60 гласа в 100-
членната камара. 
Вотът даде начало на една натоварена седмица в Конгреса, по време на която демократи ще се опитат да прокарат 
законодателни приоритети на президента Джо Байдън. 
Правителството може да остане без пари четвъртък срещу петък местно време, когато приключват и средства  за наземния 
транспорт. 
Опозицията на републиканците усложнява задачата на демократите да спазят спешните фискални крайни срокове. От 
Белия дом изразиха опасения, че при липса на достатъчно гласове за приемане на мерките може да се стигне до 
икономическо бедствие, което да вкара страната в рецесия. 
Лидерът на републиканското малцинство в Сената Мич Маконъл заяви, че съпартийците му не биха гласували за каквото 
и да е увеличаване на тавана за вземане на заем, дори ако се стигне до спиране работата на правителството. 
За републиканците покачването на тавана за вземане на заем ще позволи на демократите и Байдън да харчат пари за 
политики, които те не одобряват. Покачването на тавана за вземане на заем ще позволи на страната да плати своите 
сметки. 
Демократите казват, че някои от сметките, които трябва да бъдат платени са свързани с пакет породени от ковид-19 мерки, 
приети миналата година. Демократите също посочват, че по време на президента Доналд Тръмп те са работили с 
републиканци за покачване тавана за заем дори когато това покачване е било за политики, които те не са одобрявали като 
изграждането на стена по южната граница. 
 
√ Затваряне на редица предприятия в Китай заради разрастващ се енергиен недостиг  
Засилващият се недостиг на електроенергия в Китай спря производството в множество заводи, включително в редица 
доставчици на Apple и Tesla, докато някои магазини в североизточната част на азиатската държава, работещи на свещи, 
както и много търговски центрове, започнаха да затварят по-рано, съобщава Ройтерс. 
През миналата седмица се наложиха ограничения на потреблението на ток в много части на Североизточен Китай, а 
жителите на градове, включително Чанчун, посочиха, че режимът е настъпил по-рано и е продължили по-дълго време, 
посочват китайските държавни медии. 
В понеделник State Grid Corp (държавната електро-мрежова корпорация на Китай) пое ангажимент да осигури основно 
захранване и да избегне прекъсвания на електричеството. 
Прекъсванията при подаването на електроенергия в Китай, които бяха причинени от ограничените доставки на въглища и 
затягане на стандартите за вредните емисии, нанесе щети на индустриалното производство в няколко региона на страната 
и възпрепятства перспективите за икономически растеж, посочват редица анализатори. 
Негативното въздействие върху домакинствата и неиндустриалните потребители настъпва, когато нощните температури 
се понижат до почти точката на замръзване в най-северните градове на Китай. Националната енергийна администрация 
(NEA) поиска от въглищните и компаниите за природен газ да осигурят достатъчно енергийни доставки, за да поддържат 
топли домовете през зимата. 
Проблемите с електроснабдяването изнервят китайските фондови пазари в момент, когато втората по големина 
икономика в света вече показва признаци на забавяне на възстановяването. 
В същото време китайската икономика се бори с ограниченията в имотния и технологичния сектор и с притеснения относно 
бъдещето на изправената пред фалит голяма компания за недвижими имоти Evergrande. 
Ограничените доставки на въглища и затягането на стандартите за вредните емисии предизвикаха недостига на 
електроенергия в Китай. 
Китай обеща да намали енергийния интензитет с около 3% през 2021 г., за да изпълни своите климатични цели. Властите 
в отделните провинции също засилиха през последните месеци прилагането на ограниченията на емисиите, след като 
само 10 от 30 континентални региона успяха да постигнат енергийните си цели през първата половина на настоящата 
година. 
Прекъсването на мощността засяга от седмици редица производители в ключови индустриални центрове на източното и 
южното крайбрежие. Няколко ключови доставчици на Apple и Tesla спряха производството в част от заводите, съобщава 
Ройтерс. 
Най-малко 15 китайски компании посочиха, че производството им е било нарушено поради ограниченията в 
електроподаването, докато повече от 30 фирми с китайски операции, които са листвани в Тайван, са преустановили 
работата си, за да спазят ограниченията за консумиране на електроенергия. 
Стоманената, алуминиевата и циментовата промишленост също са силно засегнати от ограничаването на производството, 
като около 7% от производствения капацитет на алуминия е спрян и 29% от националното производство на цимент е 
засегнато, коментират анализатори на Morgan Stanley. Те посочват, че хартиената и стъкларската промишленост могат да 
се окажат следващите индустрии, които ще се сблъскат с прекъсвания на доставките. 
Засегнати са и производителите на химикали, багрила, мебели и соево брашно, както и сезонното производство в Китай 
на редица други ключови промишлени продукти. 



10 

 

Негативните последствия от недостига на електроенергия накараха някои анализатори да понижат перспективите си за 
растежа на китайската икономика през 2021 г. 
Банката Nomura намали прогнозите си за растеж на БВП за третото и четвъртото тримесечие съответно до 4,7% и 3,0%, от 
5,1% и 4,4% преди това, а целогодишната си прогноза за 2021 г. до 7,7% от 8,2%. 
"Шокът с електрозахранването във втората по големина икономика в света и най-голям промишлен производител ще се 
разпространи и ще повлияе на световните пазари“, заявиха анализатори на Nomura, предупреждавайки, че могат да бъдат 
засегнати глобалните доставки на текстил, играчки и машинни части. 
Анализаторите на Morgan Stanley пък посочиха, че ако има удължаване на свиването на производството, то може да отнеме 
1% растежа на БВП на Китай през четвъртото тримесечие. 
През миналата седмица големите производители на въглища в Китай се срещнаха, за да се опитат да разрешат недостига 
и да ограничат увеличаването на цените. 
Китай, най-големият потребител на енергия в света и най-голям източник на парникови газове, водещи до климатично 
затопляне, заяви, че има за цел да постигне пик при вредните въглеродни емисии до 2030 г., след което те бъдат сведени 
до нулата до 2060 година. 
 
√ Световният недостиг на енергия заплашва да се превърне в цялостна глобална криза  
Световният недостиг на енергия заплашва да се превърне в цялостна глобална криза, показва анализ на американското 
финансово издание Barron's. 
Сцените във Великобритания през уикенда напомняха за 70-те години на миналия век, след като британски шофьори 
стояха на опашки пред хиляди бензиностанции на острова на фона на страховете от недостиг на гориво, предизвикани от 
липсата на шофьори на камиони за превоз на важното гориво. Но паниката по бензиностанциите е наистина маловажно 
събитие, се посочва в коментар на Barron's опline. 
По-важното е, че цените на природния газ в Европа и по целия свят скочиха драматично с оглед на недостиг, което води 
до по-високи сметки на домакинствата и фалит на редица доставчици на комунални услуги. 
Ценовият ръст на природния газ в Европа предизвиква редица негативни ефекти, включително риск от недостиг на храна 
и на енергийни доставчици. 
Проблемът вероятно ще се разпространи из целия европейски континент през следващите месеци и ще застраши 
започналото икономическо възстановяване, предупреждават бизнес анализатори. 
Домакинствата са изправени пред експлодиращи сметки за енергия, а предприятията, които не могат да си позволят 
увеличените разходи, могат да излязат от бизнеса. 
Негативните въздействия обаче могат да бъдат още по-сериозни. 
Два завода за торове във Великобритания вече бяха принудени да затворят поради по-високите цени на газ на едро. Това 
може да изглежда без значение, но може да се окаже в основата на разрастваща се криза. 
Въглеродният диоксид (CO2) е страничен продукт от производствения процес за торове и CO2 е ключов за производството 
на храни. Използва се за газирани напитки, вакуумно опаковане на храна и за зашеметяване на отглежданите животни, 
които трябва да бъдат след това заклани - да не говорим за процеса на охлаждане при атомните електроцентрали или при 
някои хирургични процедури. 
Двата британски завода произвеждат 60% от въглеродния диоксид на Обединеното кралство и затварянето им означава, 
че производителите на храни започват да предупреждават за сериозен недостиг на храна и месо по рафтовете на 
хранителните магазини. 
Nippon Gases, един от най -големите дистрибутори на природни газове, заяви пред "Файненшъл таймс", че доставките му 
на CO2 в Европа са намалели наполовина тази година поради стремителните цени. Във Великобритания лобито на месната 
промишленост също предупреди, че преработвателите на месо може да се наложи да затворят още тази седмица поради 
липсата на въглероден диоксид. 
Недостигът на природен газ е причинен от по-студеното време в цяла Европа през месеците април и май, от някои 
прекъсвания на добивите в газови находища в Норвегия и Русия и на по-голямото търсене в Азия, което пренасочи част от 
световния трафик на втечнен природен газ (LNG) към азиатския регион. 
Този недостиг предизвика ръст при цените на природния газ в Европа с 280% от началото на годината и със 100% в САЩ. 
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TTF е виртуална търговска точка за природен газ в Нидерландия. Газовите фючърси TTF се търгуват в евро за мегаватчас. 
Някои европейски политици също така подозират, че Русия отказва да увеличи доставките за Европа, само за да докаже, 
че противоречивият й газопровод "Северен поток 2", който се сблъска с опозиция от страна на правителствата на САЩ и от 
самия Европейски съюз, трябва да бъде завършен без забавяне. 
В резултат на кризата резервоарите за съхранение на газ в Европа са пълни едва на 72% преди зимния сезон, в сравнение 
с обичайните 87% по това време на годината, отбелязва икономистът от банката ING Уорън Патерсън. 
Негативното въздействие ще бъде различно в отделните страни, като ще бъде по-слабо изразено в САЩ, където 
потребителите на газ са предимно промишлени, прогнозира американката банка Morgan Stanley. В Европа пък 
Великобритания, например, е по-зависима от газ от Франция, която разполага с гъста мрежа от ядрени електроцентрали. 
Икономическите последици обаче ще засегнат всички. 
Норвегия вече обеща, че ще увеличи доставките си на природен газ за Европа. Предстояща мека зима може да помогне за 
връщане на цените на по-ниски нива, а отвъд това някаква форма на заместване на енергия - например от природна газ 
към въглища - би могла да помогне донякъде за облекчаване на недостига. Същевременно доставките на втечнен 
природен газ в Европа могат да се увеличат през следващите месеци. 
Ако обаче това не се случи, икономическото възстановяване, което вече изглежда отслабено от силно заразния Делта 
вариант на коронавирус, ще понесе допълнителен удар. Инфлацията може да стане трайно по-висока, отколкото очакват 
икономистите и централните банкери, като в същото време могат да възникнат политическите проблеми, когато 
домакинствата получават високите сметки за газ и електричество. 
Правителствата ще трябва да помогнат за смекчаване на въздействието, което да доведе до допълнителен натиск върху 
публичните финанси, след като държавните дългове нараснаха по време на Covid пандемията. Някои правителства вече 
започнаха да субсидират сметките за енергия или да оказват подкрепа на най-засегнатите от кризата предприятия. 
Същевременно Китай попадна в собствена енергийна криза, тъй като недостигът доведе до рекордни цени на въглищата 
и покачване на разходите за природен газ. Това започва да оказва допълнително негативно влияние, като производството 
в редица китайски заводи, включително някои, доставящи части на американски гиганти като Apple и Tesla, е спряно. В 
резултат на това Nomura и China International Capital Corp вече понижиха прогнозите за растежа на втората по големина 
световна икономика. 
Междувременно цените на петрола нараства с близо 2% по време на търговията в понеделник, а американската банка 
Goldman Sachs повиши прогнозата си за цената на петрола Брент до 90 долара от предишна прогноза за 80 долара, като 
също така вдигна и ценовата си прогноза за американския лек суров петрол WTI до 87 долара за барел. 
Банковите анализаторите посочиха, че ураганът Айда може да окаже по-продължителен негативен ефект върху петролното 
производството в Мексиканския залив. Те добавиха, че глобалният дефицит на търсене и предлагане на петрол е по-голям 
от очакваното, тъй като възстановяването на търсенето, пострадало заради Делта варианта на Covid-19, е по-бързо от 
очакваното. Тенденциите за глобален недостиг на природен газ и за търсене на петрол през зимата са в силно възходящ 
посока, смятат те. 
Ноемврийските фючърси на петрола Брент нараснаха до нов тригодишен връх от 79,90 долара за барел, а декемврийските 
фючърси - към 79,05 долара за барел. 
В същото време ноемврийските фючърси на американски лек суров петрол WTI поскъпнаха до 75,70 долара за баел, а 
декемврийските - към 75,00 долара за барел. 
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Графика петрол Брeнт / долар 

 
 
Фючърсите на американския природен газ пък поскъпват с нови около 7%. "Повишената вероятност за второ събитие на 
климатичния феномен "Ла Ниня" тази зима ще накара купувачите на газ да засилят търсенето на пазарите за доставки", 
посочиха анализатори от BCA Research. 
По-същественият въпрос в глобален план е дали наличните енергийни проблеми ще попречат на икономическото 
възстановяване или не. Във всеки случай, въпреки всички приказки за преход към т.нар. "зелена енергия", посочени по-
горе събития показват, че световната икономика все още е силно задвижвана от традиционните изкопаеми горива. 
 
БНТ 
 
√ Нови мерки: Кабинетът предлага финансови компенсации за бизнес потребителите на ел. енергия  
Служебното правителство представи мерки в енергийната сфера, които имат за цел да намалят тежестта върху 
българския бизнес и потребителите. 
Премиерът Стефан Янев заяви, че служебното правителство работи в посока гарантиране необходимостта всички 
потребители да имат достъп до електрическа енергия и тя да бъде във възможно най-добрия ценови диапазон. В 
последните два месеца България има едни от най-ниските устойчиви цени в ЕС, каза той. 
Високите цени се дължат на международни фактори, на които ние не можем пряко да влияем. Спазвайки правилата, 
разликите в цените не могат да бъдат драстични. До момента успяваме да запазим най-ниските цени в ЕС, допълни още 
той. 
Премиерът заяви, че на днешното съвещание правителството и бизнесът са се обединили около няколко мерки, които ще 
намалят тежестта върху потребителите и бизнеса. 
На първо място е темата с финансови компенсации, която касае бизнес потребителите. Разработена е схема, съвместно с 
КЕВР. Компенсациите ще бъдат заложени в бюджета за 2022 г. Възможно е следващото НС да прецени, че е нужна 
актуализация и за тази година, за да може компенсациите да важат и за декември. Разплащането в този механизъм трябва 
да стане през държавния бюджет. Мерките са от порядъка от 50 лв. за мегават час. 
"В момента нямаме този механизъм. Без актуализация на бюджета тази година не може да се случи преразпределение 
през месец декември. Но в бюджета за 2022 г. ще заложим този механизъм за първите шест месеца на годината", уточни 
Стефан Янев. 
Предварителните разчети сочат 600 - 650 млн. лв. финансова помощ за 6 месеца. 
Втората мярка е изработването и утвърждаването на национална позиция за по-гъвкава общоевропейска политика по 
отношение на компенсаторните механизми за държавна помощ или временно намаляване на тежестта на въглеродните 
емисии. 
На трето място - Министерство на финансите, заедно с Министерство на икономиката и Българската фондова борса да 
обнародва наредба за създаване на Клирингова къща - механизъм, който ще работи за балансиране интересите на 
производители, търговци и клиенти на ел. енергия и така ще създаде условия за гъвкав пазар и намаляване на финансовия 
риск на отделните участници в този пазар. 
Обмислени са и няколко краткосрочни мерки, свързани с дейността на КЕВР. 
Да се предлагат нови позиции за дългосрочните договори за пакети, подходящи за малки потребители на енергия, за да 
може малките и средни предприятия да бъдат подпомогнати с по-добър достъп до пазара и съответно на цени, които по-
лесно могат да договарят. Това е начин да се стимулират и крайните клиенти директно да търгуват на борсата, каза още 
Стефан Янев. 
Засилване на регулаторния контрол на КЕВР върху целия борсов пазар – издаване и прекратяване на лицензия, санкции 
при нарушаването на правилата. 
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Ще бъдат предложени корекции в правилата на работа на енергийната борса, в методиката на образуване на цена и 
временно преустановяване на застрахователните гаранции като финансов инструмент, който да бъде ползван в някои 
видове сделки. 
Всички тези мерки се очаква да дадат допълнително успокояване и пазарът да бъде по-адекватен, без претенции, че ще 
можем да влияем на световните тенденции, търсенето и предлагането на европейския енергиен пазар, допълни 
премиерът. 
Обмисля се и още един пакет мерки, каза Янев. 
Той уточни, че всички мерки по отношение на бизнеса 60 на 40 и други инструменти, продължават да работят. 
Стефан Янев подчерта, че енергийната ни стратегия е остаряла или не е конкретна. Той призова за експертен разговор за 
бъдещето на АЕЦ „Белене“, в който да участват специалистите. 
Председателят на КЕВР Иван Иванов уточни, че новите мерки касаят небитовите потребители. 
За успокоение на битовите потребители - в следващите 3 месеца цените, както на ел.енергия, така и на парно и топла вода, 
ще останат непроменени. 
 
√ Заради високите цени: Връщат на фирмите по 50 лв. за мегаватчас използван ток  
Държавата ще компенсира високата цена на тока за бизнеса, като връща на фирмите по 50 лева за мегаватчас използвана 
електроенергия. Това съобщи служебният премиер Стефан Янев, който проведе работно съвещание с министрите на 
финансите и енергетиката, както и с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
Предлаганите от правителството мерки са в три групи - финансово подпомагане на бизнеса, засилване на контрола на 
Комисията за енергийно и водно регулиране върху работата на Българската независима енергийна борса, както и на 
извършваните сделки, трета група от мерки, които са свързани с раздробяването на пакети електроенергия на борсата, 
така че повече малки участници да имат достъп до по-ниски цени на тока. 
Финансовите мерки, които са заложени, ще бъдат възможни само след актуализация на бюджета от евентуално ново 
правителство и ще влязат в сила от декември. Също така, за да продължат тези мерки, трябва да бъдат заложени промени 
в бюджета за 2022 година. Общата сума, на която се изчисляват заложените мерки, е между 600 и 650 млн. лева, като 
парите ще бъдат взети от печелившите държавни компании и тяхната натрупана свръхпечалба. 
Според данните, изнесени от Министерския съвет днес, цената на електроенергията у нас е сред най-ниските в Европа, 
като ни изпреварва само Полша. Въпреки това бизнесът ще бъде подпомогнат. 
"Правителството работи в посока гарантирането на първо място всички потребители да имат достъп до 
електрическа енергия, което е факт и тази енергия да бъде във възможно най-добрия ценови диапазон, което в 
рамките на Европейския съюз постигаме", каза служебният премиер Стефан Янев. 
Високата цена на тока за бизнеса обаче няма да се пренесе и върху цената на тока за бита. 
"За успокоение на гражданите в България искам да кажа, че през следващите три месеца цените на парното, и 
топлата вода, както и на електроенергията ще останат непроменени", заяви председателят на КЕВР Иван Иванов. 
Министерството на финансите гарантира, че има средства за обявените мерки. 
"Проблемът при нас засега е нормативен, просто трябва да намерим механизъм, по който да ги включим най-рано в 
бюджета било чрез актуализация, било чрез бюджета 2022", каза служебният финансов министър Валери Белчев. 
Освен предвижданите мерки за намаляване на цената на тока за бизнеса, премиерът Стефан Янев ще създаде и работна 
група, която да анализира възможностите за изграждане на нови ядрени мощности у нас. 
"Ускоряваме ремонтите на ВЕЦ "Чаира" и "Белмекен", за да можем и тях да ги включим в микса, ремонтите 
закъсняват, просрочени са, но това, което сме си поставили за цел, е да ги ускорим", заяви служебният министър на 
енергетиката Андрей Живков. 
Министърът също така обяви, че няма логика да му искат оставката заради високите цени на тока, защото не той ги 
определя, но винаги е готов да я даде. 
 
√ След постигнато съгласие с министерството превозвачите отмениха протеста в Бургас  
Протестът на превозвачите в Бургас, който трябваше да се проведе днес, се отменя. Причината е постигнато съгласие 
между държавата и транспортните фирми. 
Днес се очакваше в часовете от 10.00 ч. до 12.00 ч. да бъде преустановено обслужването на автобусни линии от 
общинските, областните и републиканската транспортни схеми на територията на цялата област. 
Вчера обаче на среща между Министерство на транспорта и бранша е постигнато съгласие да бъдат предприети действия 
за подпомагане на сектора. Ще бъде въведена нова мярка, различна от досега познатите 60 на 40 и 80 на 20. По време на 
срещата е бил коментиран и въпросът за подпомагане на превозите до по-слабонаселените райони. 
Министерството на транспорта е поело ангажимент в рамките на две седмици да бъде създадена работна група, която да 
действа в посока новата мярка за автобусните превозвачи. 
 
√ Предстои удължаване на срока на ковид сертификатите  
Скоро се очаква решение на Европейската комисия, с което срокът на сертификатите за имунизация ще се удължи с още 
една година. Това съобщи главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. От днес поставената допълнителна трета 
ваксина вече може да се впише в електронния регистър. 
Интерес към третата доза вече има, но в много от имунизационните пунктове все още не е поставена нито една трета игла. 
В Окръжна болница в столицата чакат указания от министерството. В "Пирогов" всеки ден имат запитвания от граждани, 
преди всичко възрастни хора. 
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По два три случая идват на ден да питат, но ги уведомяваме, че трябва да е изтекъл 6-месечният период за 
поставянето. Все още предстои дооформяне на техническата част не е възможен да се издаде сертификат за трета 
доза, каза д-р Петя Михайлова - ваксинационен лекар, МЦ "Н.И.Пирогов". 
60 дози обаче вече са поставени във Военномедицинска академия. Там също отчитат проблема с това, че трябва да са 
минали поне 180 дни от втората игла, за да бъде вписаната третата доза в системата. 
От здравното министерство коментираха, че се работи върху този казус. Обмисля се в здравните инспекции да бъдат 
изпратени указания с насоки кой е добре да се ваксинира. 
Ние не сме разпоредили прилагането на трета доза, ние даваме възможност и определяме групите, за които това е 
препоръчително. Сега все още се колебаят част от лекарите, но това е тяхно решение дали да направят тази трета 
доза, така както определят начина на лечение с други лекарства, каза доц. Ангел Кунчев - главен държавен здравен 
инспектор. 
Трета доза ще могат да си поставят не само рисковите групи, но и хора с намален имунитет. 
Хора, които се колебаят, които имат някакви основания да считат, че не са отговорили адекватно на ваксината, 
каза доц. Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор. 
Препоръчваме да носят документ за имунен статус, тоест изследване на антитела и на клетъчен имунитет, каза д-р Петя 
Михайлова - ваксинационен лекар, МЦ "Н.И. Пирогов". 
Засега ваксинацията с допълнителна доза е възможна единствено с ваксината на "Пфайзер". Според имунолога акад. 
Богдан Петрунов хората извън рисковите групи не е нужно да бързат с третата игла. 
Не трябва да се бърза с поставянето ѝ, тъй като след проведен пълен курс на имунизация ние имаме имунитет не по-
малко от 10 - 12 месеца, каза акад. Богдан Петрунов - имунолог. 
След месец масово ще започне да изтича срока на годност на ковид сертификатите, заяви доц. Кунчев и затова 
Европейската комисия обмисля те да бъдат служебно удължени. 
Със сигурност няма да бъде дълъг периода, най-логичното е той да бъде още една година и след вече направени 
изследвания допълнително да видим колко ще продължи този напрегнат имунитет. най-добрият вариант за всички 
граждани ще бъде този документ да бъде удължен автоматично служебно така че притежателите да продължат да имат 
право да се движат свободно. 
Според доц. Кунчев автоматичните удължавания може да продължат и в бъдеще, ако не се появи необходимост от 
задължително допълнителна доза ваксина или реимунизация. 
 
√ Сенатори с писмо до Байдън за Кристалина Георгиева  
Високопоставени американски сенатори отправиха призив за "пълна отчетност" по случая със Световната банка, в който 
беше въвлечена Кристалина Георгиева. 
Председателят на комисията по външните работи към Сената - демократът Робърт Менендес и Джеймс Риш, който е най-
високопоставеният републиканец в комисията, изпратиха писмо до президента Джо Байдън. 
В него те настояват министерството на финансите да осигури "пълна отчетност" около спора за манипулации в класацията 
"Да правиш бизнес". 
Настоящият управляващ директор на Международния валутен фонд отхвърли твърденията, че е оказвала натиск върху 
свои подчинени да подправят данни в полза на Китай. На свой ред, Георгиева обвини в манипулация офиса на предишния 
президент на Световната банка. 
Американското Министерство на финансите, което контролира акционерните дялове на САЩ в двете базирани във 
Вашингтон международни финансови институции, проучва обвиненията срещу Кристалина Георгиева и засега не е излязло 
с позиция по темата. 
Говорителка на министерството отказва да коментира твърденията на агенция Блумбърг, че министърът на финансите на 
САЩ Джанет Йелън отказва да приеме телефонни обаждания от Георгиева, откакто избухна скандалът преди десет дни. 
Личен говорител на Георгиева също отказва коментар. 
След разкритията Кристалина Георгиева получи множество критики, включително призиви за оставката ѝ от поста в 
Международния валутен фонд. 
Известни икономисти и жени лидери същевременно се застъпиха за нея. Заместник-председателят на Европейската 
комисия Валдис Домбровскис също изрази подкрепата си за Кристалина Георгиева, след като се срещна с нея във 
Вашингтон. 
 
Мениджър 
 
√ Три партии с представители в инициативния комитет, издигнал Румен Радев за втори мандат  
Инициативен комитет официално издигна Румен Радев и Илияна Йотова като независими кандидати за президент и 
вицепрезидент на изборите на 14 ноември.  
Около 200 души успя да събере Зала 6 на НДК, където се проведе учредителното събрание на инициативния комитет. То 
започна с химна на България, а сред хората, които влязоха в залата, имаше представители на политическите партии, на 
местната власт, журналисти и хора от академичната общност, както и представители на културата и изкуството. Там 
бяха историкът проф. Искра Баева, проф. Иво Христов, журналистът Анна Заркова, космонавтът Георги Иванов, актрисата 
Цветана Манева, актьорът Веселин Плачков. Силно бе присъствието на местната власт на събитието. Там бяха кметът на 
Плевен Георг Спартански, кметът на Садово Димитър Здравков, кметът на Троян Донка Михайлова и други. Сред 
политическите лица бяха Филип Станев от "Има такъв народ", заместник-председателите на БСП Кристиан Вигенин и Ирена 
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Анастасова, евродепутатите от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите Елена Йончева и Иво 
Христов. 
Мероприятието се проведе при засилени противоепидемични мерки - в залата се влизаше само с отрицателен тест за 
коронавирус, както и цифров COVID-19 сертификат. 
Новата политическа формация на бившите служебни министри Петков и Василев "Продължаваме 
промяната" застава твърдо зад кандидатурата на Румен Радев. В студиото на "Лице в лице" Кирил Петков съобщи, че в 
комитета са двама активисти на новата партия - Яна Балникова и Деница Симеонова. В Инициативния комитет е 
и евродепутатът Иво Христов, според когото "за 5 години президентът се показа като човек с характер, като човек с усет 
за държавен интерес, с чувство за дълг. "Той беше гласът на истината в период, когато българското общество беше 
превзето от лъжата", заяви Христов. 
Гражданската платформа "Изправи се.БГ" с председател Мая Манолова също изпраща трима представители в 
Инициативния комитет, издигащ Радев за втори президентски мандат. Това са д-р Галина Таваличка, Мими Караколева и 
Никола Вапцаров. 
Преди ден БСП обяви, че трима души от партията ще влязат в Инициативния комитет за издигане на кандидатурата 
на Румен Радев и Илияна Йотова за президентска двойка. Това са Кристиан Вигенин, Ирена Анастасова и проф. Радослав 
Гайдарски.  
"Изборите на 14 ноември ще бъдат истинско изпитание - не само като организация, но и заради сливането на двете 
кампании и изкривяването на мажоритарния характер на президентския вот. Затова искам да благодаря на всички партии 
и коалиции, които заявиха подкрепата си за нас и съм готов да работим заедно в името на общи цели за България, каза 
президентът Румен Радев. 
За пет години, мога да твърдя, че нашият екип е още по-сплотен и непоколебим, подчерта Радев относно работата си с 
вицепрезидента Илияна Йотова. 
"Приемам вашата подкрепа като оценката за свършеното до момента в първия мандат. Президентството се утвърди като 
стълб на стабилност, защото и в най-тежките времена ние с г-жа Йотова не се отклонихме от мисията си да отстояваме 
държавността, да бъдем коректив, да фокусираме общественото внимание към недъзите на политическата система, да 
отстояваме българския национален интерес навън. Защото вярваме, че президентската институция символизира 
единството на нацията", добави Радев.  
"Благодаря ви, че ни подавате ръка в този толкова труден, но много важен момент. Живеем наистина в много сложно 
време. Много години позагубихме, много илюзии. За съжаление, разпадът на институциите и държавността се отрази на 
всички нас. От нас, от всички българи, зависи да си върнем надеждите. Уморената от злоупотреби и клишета дума "народ" 
трябва да има нови измерения", каза вицепрезидентът Илияна Йотова. 
Към момента подкрепа за двойката Радев-Йотова са изразили от "Продължаваме промяната", "Има такъв народ" на Слави 
Трифонов и АБВ.   
От вчера Централната избирателна комисия започна приема на документи за регистрация на инициативните комитети за 
президентските избори, като крайният срок е 4 октомври. На изборите през 2016 г. участваха 23 кандидатпрезидентски 
двойки. 
 
√ Нов посланик на България в ЕС  
Дипломатът от кариерата Румен Александров е новият посланик на България в ЕС. Той е встъпил вчера в длъжността 
Постоянен представител на България в ЕС, съобщиха от дипломатическата ни мисия в Брюксел. 
Александров поема поста от дългогодишния ни дипломатически представител в ЕС Димитър Цанчев, който заемаше 
длъжността от 2012 година досега. От началото на септмеври Цанчев пое дипломатическата мисия на съюза в Израел. 
До момента Румен Александров (45 г.) /беше заместник-министър на външните работи на България. Бил е наш посланик в 
Нидерландия, а преди това е работил в постоянното ни представителство в ЕС. 
 
√ Растежът на корпоративното кредитиране в Eврозоната продължава да отслабва  
Увеличението на кредитите, отпускани от банките от еврозоната на компаниите се е свило през август до едва 1,5 на сто 
спрямо 1,7 на сто през юли, съобщи Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирана от Франс прес. 
Темпът се е забавил съществено след отчетеното неколкократно нарастване с над 5 на сто в началото на годината. 
Компаниите са получили ликвидни средства в отговор на кризата, така че прибягват по-рядко до банкови кредити. 
От друга страна кредитите за домакинствата поддържат висок темп и са се увеличили с 4,2 на сто през август (колкото и 
през юли), тласкани от заемите за закупуване на жилища. 
Като цяло растежът на заемите за частния сектор е достигнал 2,9 на сто спрямо 3 на сто през юли при все така гъвкави 
финансови условия с лихви на исторически ниски нива. 
Увеличението на паричната маса М3 е започнало леко да се ускорява до 7,9 на сто, но остава далеч от впечатляващия скок 
през 2020 година, тъй като държавните помощи, отпуснати срещу първата вълна от пандемията, започват да се връщат 
към нормални равнища. 
Агрегатът М3 се използва от ЕЦБ като показател за инфлацията. Той включва парите в обращение, кредитите с над 2-
годишен срок и депозитите на домакинствата и на компаниите, информира БТА. 
В еврозоната се наблюдава най-бързия растеж на цените от повече от десет години, до равнище от 3 процента през август, 
което е над целевите 2 на сто на ЕЦБ. Президентката на банката Кристин Лагард обаче очаква завръщане към стабилността 
през 2022 година, тъй като според нея много от причините за покачването на цените са временни. 
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√ Бундесбанк очаква пик на инфлацията в страната до края на годината  
Германската инфлация вероятно ще се ускори допълнително и ще остане над 2% до средата на 2022 г., надвишавайки 
целевото ниво на ЕЦБ от около 2 на сто. Това посочва Бундесбанк в своя последен месечен икономически доклад, предава 
БНР. 
Инфлацията се повиши тази година поради множество временни фактори - от повишаване на данъците до затруднения в 
предлагането и доставките и повишаване на цените на суровините, което доведе до набиращ скорост дебат относно 
необходимостта от запазване на изключително стимулиращата парична и лихвена политика, провеждана от ЕЦБ. 
"Възможен е временен инфлационен пик между 4 и 5% в периода от септември до края на годината. След това инфлацията 
вероятно ще намалее значително в началото на 2022 г., но все пак ще бъде над нивото от 2 на сто до средата на следващата 
година", посочва Бундесбанк. 
Въпреки че повечето икономисти са съгласни, че високите инфлационни показатели през последните няколко месеца са 
временни, има дебат за това каква част от тези еднократни фактори за ценови повишения могат да се превърнат в трайна 
инфлация чрез така наречените "вторични ефекти".  
 
√ Социалдемократите ще се опитат да направят коалиция със зелените и либералите  
Германската социалдемократическа партия обяви, че ще започне процеса за създаване на тристранна коалиция за 
управление, след като спечели с минимална преднина парламентарните избори в страната, предаде Ройтерс. 
Кандидатът за канцлер на социалдемократите Олаф Шолц заяви днес, че ще опита да изгради коалиция със „Зелените" и 
либералите от Свободната демократическа партия . 
По думите му германците са гласували за изваждане на консерваторите на досегашния канцлер Ангела Меркел в опозиция 
след 16 години на власт. 
„Гласоподавателите се изразиха много ясно. Те укрепиха позициите на три партии – социалдемократите, зелените и 
свободните демократи. Това е ясният мандат, които гражданите на страната дадоха - тези три партии трябва да сформират 
следващото правителство", каза Шолц. 
Социалдемократите спечелиха изборите с подкрепа от 25,7%, докато консервативния блок на Меркел, съставен от 
Християндемократическия съюз (ХДС) и Християнсоциалния съюз (ХСС), събира 24,1% от гласовете. 
Зелените са на трето място с 14,8% от вота, а Свободната демократическа партия получава 11,5%. 
Шолц, който бе финансов министър в ръководеното от Меркел правителство, каза още, че се надява да постигне 
коалиционно споразумение с другите партии преди Коледа. 
 
√ Човекът, който може да поведе Европа след Меркел  
Резултатите от парламентарните избори в Германия са налице и носят яснота поне в един план – времето на Меркел 
свърши, пише Андреас Клут за Блумбърг. 
Най-вероятно ще отминат няколко седмици, а може би и месеци, преди да разберем кой ще бъде следващият канцлер на 
страната, докато различните партии водят преговори за създаване на управляваща коалиция. В това време оттеглящата се 
от канцлерския пост Ангела Меркел ще продължи да изпълнява функциите си служебно, но реалната власт вече няма да е 
в ръцете й. Това означава, че Европейският съюз ще е загубил фактическия си лидер за последното десетилетие и 
половина. Кой би могъл да я замести? 
Един от начините да се даде отговор на този въпрос е като вземем пример от древните римляни. Според тях доброто 
лидерство представлява пресечната точка на три качества - potestas, auctoritas и gravitas. За своите 16 години на власт 
Меркел определено може да се похвали и с трите. 
Под potestas римляните са имали предвид всички правомощия, които произтичат от позициите на власт. Иначе казано, 
това са възможностите на Меркел в позицията й на канцлер на Германия. Autocratis, от друга страна, е способността на 
хората да влияят на другите, дори чрез неформални средства. Gravitas е качеството, на което липсват ясно дефинирани 
рамки, като то може да се разглежда като аналог на авторитет. Gravitas е аурата, която Меркел носи със себе си, когато се 
повява на заседание в Брюксел и всички присъстващи насочват вниманието си към нея. 
Ако търсим пресечната точка на тези качества, то на практика елиминираме всички бюрократи от Брюксел, включително 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. 
Двамата имат ограничена potestas (власт) и никаква auctoritas или gravitas. 
Разбира се, човекът, който вече вдига ръка от трибуните, е френският президент Еманюел Маркон. Ако питате него, той е 
истинският лидер на Европа още от началото на мандата си като френски държавен глава. Именно той е човекът, който 
носи знамето на европейския „суверенитет“ и „автономност“. Като държавен глава на най-силната войска в ЕС и 
единствената ядрена сила в блока, той има определено може да се похвали с potestas. 
За да бъде Макрон лидер на Европа обаче самите европейци трябва да кажат, че го считат за такъв. А в момента това не е 
така. Скорошно прочуване на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) сред 12 страни членки на ЕС показва, че 
повечето европейци са скептични относно способността на Макрон да замести Меркел като регионален лидер. 
На въпрос за кой биха гласували, ако съществуваха избори за европейски президент, 41% от анкетираните са казали, че 
биха подкрепили Меркел. Само14% биха дали гласа си за Макрон, а 45% са казали, че не знаят или че не биха взели участие 
в подобрен вот. 
В по-голямата част от Европа действията на Маркон се разглеждат като опит за налагане на френските интереси, или на 
неговите собствени. Поведението му след провала на сделката за доставка на френски подводници на Австралия, след 
като страната предпочете нов алианс със САЩ и Великобритания, е поредното доказателство за това. Той също така е 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-09-27/after-merkel-leaves-the-stage-the-mantle-of-eu-leadership-may-fall-to-draghi?srnd=premium-europe
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изправен пред нови избори напролет, които определено може да изгуби. Неговите auctoritas и gravitas не са толкова силни, 
колкото му се иска. 
Това ни оставя с един реален кандидат – италианския премиер Марио Драги, който пое управлението на държавата по-
рано тази година. Обикновено властта, произтичаща от тази позиция, е ограничена. Хората, които я заемат, не се задържат 
особено дълго на власт – Италия премина през 8 премиера в периода, в който Меркел бе на власт в Германия. Освен това 
през последните години Италия не е в особено добро политическо и икономическо състояние – голям дълг, икономическа 
стагнация и липса на реформи. 
Всичко обаче се промени с встъпването в длъжност на Драги. Уважаван в почти всички кръгове на италианската политика, 
той успя да спаси ваксинационната кампания на страната и да се захване с един от най-наложителните и трудни за 
разрешаване проблеми в Италия – неефективността на съдебната система. 
Това, което носи на Драги толкова много autocratis (влияние), е отчасти неговият технократичен и дипломатически маниер, 
който напомня на този на Меркел - и двамата очевидно държат егото си здраво под контрол. Важна роля обаче играе и 
предишната му кариера. Като президент на Европейската централна банка Драги направи повече от който и да е било друг 
за еврозоната, когато през 2012 г. заяви, че ще направи „каквото е необходимо“, за да спаси единната валута. Когато една 
фраза е достатъчна, за да успокои пазарите, говорим за сериозен gravitas. 
След като пое премиерския пост Драги успя да осигури на Италия най-големия дял от възстановителния фонд на ЕС и го 
подсили с допълнителни средства под формата на най- широкомащабната фискална инжекция в Европа. По всичко личи, 
че неговия вече се отплаща – възстановяването на Италия е сред най-динамичните в Европа. Драги може да бъде описан 
дори като анти-Меркел, тъй като той е привърженик на по-мощната фискална политика и по-тясната финансова интеграция 
на европейско ниво, докато германския канцлер залагаше най-вече на политиките на строги икономии. 
Историята на Италия обаче показва, че няма никакви гаранции, че неговата управляваща коалиция ще се задържи на власт. 
Съществува и риск Драги да заеме поста на президент на Италия, която ще ограничи прякото му въздействие върху 
политиките в страната. Въпреки всичко това, към днешна дата Марио Драги е единственият европейски лидер, който може 
да влезе в обувките на Меркел. Той може да обедини ЕС, както правеше тя, но и да му помогне да продължи напред, нещо, 
с което Меркел не може да се похвали. 
 
√ Европейските борси реагират позитивно на резултатите от изборите в Германия  
Германските акции достигнаха десетдневен връх в понеделник, след като резултатът от федералните избори в страната 
намали вероятността правителството да бъде сформирано от лява коалиция, докато по-широкият европейски пазар бе 
подкрепен от скока на цените на суровия петрол, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,29 пункта, или 0,28%, до 464,58 пункта. От началото на годината 
бенчмаркът е напреднал с 16,5%, изоставайки малко от ръста от 18,6%, постигнат от американския му аналог S&P 500. 
STOXX 600 бе подкрепен най-вече от oбщия индекс на петролните и газови компании SXEP, който се повиши с 2,52%, след 
като петролния сорт Брент се доближи до прага от 80 долара за барел. Акциите на TotalEnergies, Royal Dutch Shell и BP 
поскъпнаха съответно с 3,17% 3,36% и 0,31%. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 отчете ръст от 23,67 пункта, или 0,34%, до 7 075,16 пункта. Френският 
измерител CAC 40 напредна с 33,46 пункта, или 0,5%, до 6 671,92 пункта. 
Немският показател DAX се повиши със 118,67 пункта, или 0,76%, до 15 650,42 пункта, следвайки резултатите от изборите 
за парламент в неделя. Победители се оказаха социалдемократите, който ще опитат да сформират управляваща коалиция 
със зелените и либералите, известна още като коалиция „светофар“, заради цветовете, свързани с трите партии. 
Макар че съставянето на правителство ще отнеме време, инвеститорите си отдъхнаха на фона на по-слабия резултат на 
партията „Левите", която вероятно няма да участва в управляващата коалиция. 
„Слабите резултати на „Левите“ изглежда унищожиха възможността от червена коалиция, която вероятно щеше да се 
отрази негативно на германските акции“, казват от BlackRock Investment Institute. 
„Смятаме, че крайният резултат от тези избори ще бъде умерено ляво или дясно правителство“, добавят те. 
На пазара продължават да влияят опасенията около сигналите за затягане на паричната политика на редица централни 
банки, нарастващата инфлация и потенциалния фалит на китайския строителен предприемач Evergrande. Инвеститорите 
обаче се надяват, че нарастващите нива на ваксинация ще допринесат за стабилизиране на световното икономическо 
възстановяване. 
Акциите на Zooplus скочиха с 4,16%, след като шведската инвестиционна компания EQT AB направи оферта за придобиване 
на германския онлайн търговец на храни и принадлежности за домашни любимци в размер на 3,6 млрд. евро, 
превишавайки предложението от 3,29 млрд. евро на американската компания Hellman & Friedman 
Цената на книжата на Cellnex Telecom се понижи с 3,59%, след като Citigroup понижи рейтинга на акциите на испанския 
телеком на „продавай“. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси не успяха да намерят единна посока в петък, завършвайки със смесени резултати 
една седмица на волатилна търговия. На пазар се отразиха забраната за трансакции с криптовалути в Китай и загубите на 
Nike, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 33,18 пункта, или 0,1%, до 34 798 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 6,5 пункта, или 0,15%, до 4 455,48 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq отчете спад от 4,54 пункта, или 0,03%, до 15 047,7 пункта. 
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„Колкото и лош да бе старта на пазарите в понеделник, ръста в средата на седмицата и спокойната търговия в петък не се 
отразиха зле“, коментира Райън Детрик от LPL Financial. „Въпреки това много от страховете около Evergrande, забавянето 
на икономическия растеж и проблемите с веригата на доставки продължават остават“, добави той. 
За седмицата Nasdaq добави само 0,02% към стойността си, докато Dow и S&P 500 напреднаха съответно с 0,6% и 0,5%. 
На пазара се отрази поредната атака на Пекин срещу криптовалутите. 
В петък Китайската централна банка обяви за незаконни всички трансакции с криптовалути. 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. 
В резултат акциите на Coinbase и Micronstrategy поевтиняха с 2,39% и 2,79% 
В същото време цената на книжата на Nike се понижи с 6,26%, след като компанията за спортни стоки понижи прогнозата 
си за продажбите през фискалната 2022 г. заради забавянето на производството във Виетнам и недостига на трудова ръка. 
Компанията също така отчете по-слаби от очакваното приходи за последното тримесечие заради спада на търсенето в 
Северна Америка, предизвикан от разпространението на Делта варианта на коронавируса. 
Загубите от Nike в рамките на S&P бяха компенсирани от поскъпването на акциите на компаниите, които зависят от 
отварянето на икономиката. Цената на книжата на оператора на круизни кораби Carnival се повиши с 3,04%, след като 
компанията отчете добри резултати за последното тримесечие. Акциите на авиопревозвачите Delta Airlines и American 
Airlines поскъпнаха съответно с 2,21% и 2,34%. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион започнаха седмицата без ясна посока, 
като фокусът на инвеститорите продължава да е насочен върху имотния гигант Evergrande, пише Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 8,75 пункта, или 0,03%, до 30 240,06 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 30,24 пункта, или 0,84%, до 3 582,83 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite заличи 13,56 пункта от стойността си, или 0,09%, достигайки ниво от 14 344,29 
пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 16,62 пункта, или 0,07%, до 24 208,78 пункта. Листнатите в Хонконг 
акции на Evergrande се възстановиха с 8,05%, въпреки че в петък компанията не успя да изплати облигации на падежната 
им дата. 
В Южна Корея показателят Kospi регистрира ръст от 8,4 пункта, или 0,27%, до 3 133,64 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 се повиши с 41,6 пункта, или 0,57%, до 7 384,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 5 пункта, или 0,89%, до 569,03 пункта. BGBX40 се повиши с 1,29 пункта, или 0,98%, до 133,52 пункта. 
BGTR30 напредна с 4,95 пункта, или 0,77% до 650,82 пункта. BGREIT се понижи с 0,74 пункта, или 0,46%, до 160,84 пункта. 
 
√ Социалистите печелят местните избори в Португалия  
Управляващите в Португалия социалисти спечелиха вчерашните местни избори, но изненадващо претърпяха поражение в 
Лисабон. Това сочат резултатите, събрани от почти всички избирателни окръзи, предаде Франс прес. 
От 308-те общини в страната лагерът на премиера Антониу Коща събира 34,4 на сто от гласовете и печели в най-малко 147 
общини, срещу 30,8 процента от гласовете и 108 общини за десноцентристката опозиция. 
В Лисабон обаче дясната коалиция начело с бившия еврокомисар Карлуш Моедаш противно на всички прогнози победи 
досегашния кмет социалист Фернанду Медина с 35,8 на сто срещу 31,7 процента от гласовете. В големия северен град 
Порту независимият Руи Морейра бе преизбран с голяма преднина, както сочеха и анкетите. 
Изборите протекоха в атмосфера, общо взето благоприятна за правителството на Антониу Коща, обявило току-що, че от 
четвъртък вдига почти всички санитарни ограничения, които още са в сила, предава БТА. Премиерът лично положи доста 
усилия за предизборната кампания, като обеща да изправи на крака икономиката на страната, тежко пострадала от 
пандемията, чрез инвестиционни проекти, финансирани от европейския план за възстановяване.  
 
√ Политици в Полша и Унгария заговориха за напускане на ЕС  
Когато Унгария и Полша се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г. след десетилетия на комунистическо 
управление, гражданите им бяха зажаднели за стандартите на западните демокрации и тяхното благоденствие. Въпреки 
това 17 години по-късно, когато ЕС активно се стреми да спре отдалечаване от демократичните стандарти в двете страни, 
някои от управляващите десни популисти в Унгария и Полша сравняват блока с бившите си съветски потисници и флиртуват 
с перспективата за излизане от търговския блок. 
"Брюксел ни изпраща наместници, от които се очаква да вкарат Полша в правия път, да я поставят на колене", заяви този 
месец Марек Суски, водещ член на управляващата в Полша партия "Право и справедливост", като добави, че Полша "ще 
се бори срещу брюкселските окупатори", както се е борила преди с нацистките и съветските окупатори. 
Не е ясно до каква степен подобни изказвания са израз на искрено желание за напускане на 27-членния блок, и доколко 
са тактика за преговори, за да се избегне извиването на ръце от страна на Брюксел. Двете страни са най-големите нетни 
бенефициенти на европейски пари и по-голямата част от техните граждани искат да останат в блока. 
И въпреки това тази реторика се засили през последните месеци, след като ЕС прибегна към финансови наказания на 
членове, които не отговарят на неговите стандарти за върховенство на закона и демократично управление. 
През декември евродепутатите одобриха разпоредба, обвързваща достъпа до някои европейски средства със зачитането 
на върховенството на закона в дадена страна. Смята се, че това е насочено срещу Полша и Унгария - близки политически 
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съюзници, често обвинявани в подкопаване на независимостта на съда и свободата на медиите и в ограничаване на 
правата на малцинствата и мигрантите.  
Унгарският премиер Виктор Орбан определи механизъм за върховенство на закона като "политическо и идеологическо 
оръжие", предназначено да изнудва държави като Унгария, които отхвърлят имиграцията. Неговият полски колега Матеуш 
Моравецки го нарече "лошо решение, което заплашва да доведе в бъдеще до разпадането на Европа". 
Европейската комисията отложи и плащането на възлизащи на десетки милиарди евро средства за възстановяване след 
пандемията поради опасения, че плановете на двете страни за използването им не включват адекватни мерки за 
противодействие на корупцията и не гарантират независимостта на съдебната власт. В интервю за АП в четвъртък 
унгарският външен министър Петер Сиярто зае предизвикателна позиция, настоявайки, че задържането на европейски 
средства няма да принуди страната му да смени курса. "Няма да направим компромис по тези въпроси, защото сме 
суверенна страна. И никой, дори и Европейската комисия, не бива да ни изнудва във връзка с тези политики", заяви Сиярто. 
Този месец ЕК взе мерки да принуди Полша да спазва решенията на върховния европейски съд, като препоръча налагане 
на глоби за всеки ден в който не се изпълнява нейно решение по отдавнашен спор за съдебната система на страната. Това 
накара Ришард Терлецки, заместник ръководител на полската управляваща партия, да заяви, че Полша "трябва да обмисли 
до каква степен можем да сътрудничим" с ЕС и да помисли за "драстични решения". По-късно Терлецки се отметна от 
думите си.  
Орбан неведнъж е настоявал, че "има живот извън ЕС". Миналия месец мнение, публикувано във всекидневника "Унгарска 
нация", водещ вестник, съюзник на партията на Орбан ФИДЕС, заяви, че "е време да говорим за "Унгзит" - унгарска версия 
на Брекзита, както стана популярно да се нарича излизането на Великобритания от ЕС миналата година. 
Тъй като финансовият министър заявява, че Унгария може да е по-добре извън ЕС, опонентите на Орбан се опасяват, че 
той може наистина да го обмисля. Каталин Чех, либерална унгарска евродепутатка, заяви пред АП, че е "възмутително", че 
високопоставени политици от ФИДЕС и експерти "призовават открито да се обмисли" Унгария да напусне ЕС. 
"Те са готови да унищожат най-голямото постижение в новата история на страната ни", подчерта Чех. Но Даниел Хегедюш, 
експерт за Централна Европа в германския Фонд Маршал, казва, че унгарските изявления може да са "политически 
инструмент", който да се използва при евентуална загуба на финансиране от ЕС. 
"(Те казват) "ако не ни дадете пари, можем да бъдем още по-неудобни за вас", заяви той. 
Неотдавнашни проучвания показаха, че над 80 на сто както от поляците, така и от унгарците, искат да останат в ЕС. Това 
изглежда е повлияло и на двете правителства. 
В радиоинтервю миналата седмица Орбан заяви, че Унгария "ще бъде сред последните останали в ЕС, ако той някога 
престане да съществува". Най-влиятелният политик в Полша Ярослав Качински заяви миналата седмица, че бъдещето на 
страната е в ЕС и няма да има "никакъв Полекзит". 
Политическият анализатор Яцек Кухарчик, председател на Института по обществени въпроси, базиран във Варшава 
мозъчен тръст, заяви пред АП, че макар полската управляваща партия да въодушевява националистическите си 
поддръжници със сблъсъците с Брюксел, обществената подкрепа за членството в ЕС ограничава опциите й. 
"В резултат имаме търсене на известен баланс", заяви Кухарчик. "Силни думи за ЕС и незабавни и категорични отричания, 
че искат Полша да напусне Евросъюза". 
Но полският опозиционен лидер и бивш висш представител на ЕС Доналд Туск предупреди, че ако се разреши на 
антиевропейската реторика да излезе извън контрол, процесът може неволно да стане неуправляем. "Катастрофи, като 
Брекзита или евентуалното излизане на Полша от ЕС, много често се случват, не защото някой ги е планирал, а защото 
някой не знае как да планира тяхна умна алтернатива", заяви Туск. 
Предвид, че партията на Орбан е изправена пред трудни избори догодина, а в управляващата в Полша коалиция има 
признаци за вътрешни проблеми, сблъсъците с ЕС може би обслужват чисто вътрешнополитически цели. Унгарските 
антиевропейски изявления вероятно са "опипване на почвата", целяща да проучи обществената подкрепа докъде може 
да стигне правителството в конфликтите с блока, както и да увеличи подкрепата за управляващата партия преди изборите, 
заяви Хегедюш. 
"Мисля, че те съвсем съзнателно представят целия този проблем по такъв начин, че хората да започнат да свързват ЕС по-
скоро с въпроси, които пораждат полемика и разделят унгарското общество", добави той. 
Някои европейски лидери вече са изчерпали търпението си и към двете страни. През юли ЕК започна правни действия 
срещу Полша и Унгария заради това, което според нея представляват незачитане на правата на ЛГБТ общността. През юни, 
след като Унгария прие закон, който според критици е насочен против ЛГБТ-общността, нидерландският премиер Марк 
Рюте заяви, че Унгария "няма работа" в ЕС и предложи Орбан да задейства механизма, довел до Брекзита. Евентуален 
Унгзит би бил "очевидно против волята на унгарските граждани, които остават категорично проевропейски настроени", 
заяви евродепутатката Чех. "И ние ще се борим с всички сили за трудно спечеленото място на нашата страна в европейската 
общност". 
 
√ Украйна отрязана в новия договор между Русия и Унгария за доставка на газ  
Русия се договори с Унгария за дългосрочни доставки на газ, които обаче ще заобикалят Украйна. Шефът на "Газпром" 
Алексей Милер и унгарският министър на външните и икономическите отношения Петер Сиярто подписаха нов договор за 
доставка на газ в Будапеща до края на 2036 г., съобщи РИА Новости. 
Руската компания ще продава 4,5 милиарда кубически метра газ годишно на Унгария в продължение на 15 години, като 
3,5 милиарда кубически метра газ ще постъпват през Сърбия, а един милиард през Австрия. Споразумението трябва да 
влезе в сила на 1 октомври. Той предвижда възможност за промяна на условията след 10 години. 
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Вносът на руски газ в Унгария за миналата година е бил 8,6 милиарда кубически метра - втори по големина за последните 
12 години. Украинското външно министерство вече осъди споразуменията между страните относно дългосрочните 
доставки на газ, които ще заобикалят страната. 
Министерството заяви, че е "изненадано и разочаровано от решението на Унгария". „Ние считаме това за изключително 
политическо, икономически неоправдано решение, взето в угода Кремъл и в ущърб на националните интереси на Украйна 
и украинско-унгарските отношения“, отбелязва украинското външно министерство. 
Оттам добавях, че за Унгария в бъдеще ще бъде по -изгодно да получава газ транзитно през газотранспортната система на 
Украйна, което позволява „най -краткия път за непрекъснато доставяне на газ за европейските страни“. Украинската страна 
също така ще се обърне към Европейската комисия с искане за оценка на новия договор, който според външното 
министерство „ще окаже значително влияние върху енергийната сигурност на Украйна и Европа“. 
 
√ САЩ заплашиха Турция със санкции, ако продължат да купуват ракети от Русия  
Часове след като президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция възнамерява да купи втора партида системи за 
противоракетна отбрана С-400 от Русия, Вашингтон предупреди, че подобен ход ще породи нови санкции срещу съюзника 
по НАТО, пише Kathimerini, цитирана от "Фокус".  
„Продължаваме да даваме ясно да се разбере на Турция, че всякакви значителни нови покупки на руско оръжие могат да 
предизвикат санкции по CAATSA (Законът за противодействие на противниците на Америка от 2017 г.), отделни от и в 
допълнение към наложените през декември 2020 г.“, заяви говорител на Държавния департамент пред гръцкия държавен 
оператор ЕРТ. 
„Призоваваме Турция на всяко ниво и възможност да не запазва системата С-400 и да се въздържа от закупуване на 
допълнително руско военно оборудване“, каза служителят. Вашингтон казва, че С-400 представляват заплаха за 
изтребителите F-35 и за по-широките отбранителни системи на НАТО. 
 
√ Инфлацията ще продължи да расте и догодина, прогнозира Euler Hermes  
Силен ръст на глобалната икономика с увеличение на БВП с 5,5% през 2021 година и 4,2% през 2022 година очакват 
анализаторите на глобалния лидер в застраховането на търговски кредити – Euler Hermes. В последния си доклад те обаче 
предупреждават, че той ще бъде все по-неравномерен както в различните периоди, така и в различните държави. От 
компанията прогнозират и продължаващ ръст на инфлацията. 
За България застрахователят запазва прогнозата си за ръст на БВП под глобалния - съответно с 3,5% и 3,8% за 2021 и 2022 
година. За Еврозоната очертаващите се перспективи са 5% увеличение за 2021 и 4,2% за 2022 година. 
 

 
 
Несигурността за икономическото развитие експертите обвързват с няколко фактора. Много сериозно влияние оказва 
прекъсването на веригите за доставка, което изненада света в условията на неочаквано бърз растеж след COVID-19. 
Възстановяването им според експертите ще се случи чак през 2023 година. Допълнителни икономически вълнения се 
очакват и с поетапното или цялостно отпадане на държавни политики за подкрепа на бизнеса и хората в периода на COVID-
19 кризата. Според доклада и към момента икономиките на развиващите се държави се оказват по-уязвими и в 
невъзможност да наваксат изоставането. Основна причина за това според експертите на Euler Hermes са забавянето във 
ваксинацията на населението и по-малките ресурси за гъвкави политики в подкрепа на местните икономики. 
Ще продължи ли ръста на инфлацията? 
Докладът на Euler Hermes предупреждава и за продължаващ ръст на инфлацията, като за 2021 година тя се очаква да 
достигне 2,2% в Еврозоната и 4,1% в САЩ. Въпреки че през 2022 година експертите очакват забавяне на тенденцията, тя 
ще остане възходяща, а в определени сектори се очаква да е значително по-висока от средното. Сред тях са производството 
на автомобили, строителните материали, както и търговията на дребно и логистичните и складови услуги. 
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Заради затрудненията в доставките и проблемите на пазара на работна ръка, производствата ще продължат да срещат 
затруднения, което ще забави в известна степен ръста на глобалната търговия по отношение на обемите. Актуализираната 
прогноза на Euler Hermes e за увеличение от 8% и 6% като обем съответно за 2021 и 2022 година. Очакваният ръст като 
стойност обаче е 16,9% и 8%. 
 

 
 
Според специалистите капиталовите пазари до голяма степен са имунизирани срещу негативните ефекти на неочаквано 
бързия растеж след COVID-19 кризата и затова очакванията там са за стабилно развитие и през следващата година. 
“При тази сериозна динамика и предизвикателство да се правят точни прогнози и планове за бизнес развитие, ключово 
важно за успеха и дори оцеляването на бизнеса е управлението на риска. В среда на пикове и спадове, може да има 
изненади дори при познати и доказани във времето търговски партньори. Един от инструментите да предпазите бизнеса 
е застраховането на търговски кредити, но днес е особено важно да се търси и стабилен застрахователен партньор.”, 
обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България и припомня, че Moody's Investors Service потвърди 
стабилния рейтинг Aa3 stable на Euler Hermes в последния преглед на пет водещи застрахователи на търговски кредити в 
света. Дори в контекста на COVID-19 кризата перспективата за Euler Hermes остава устойчива като отражение на стабилния 
рейтинг на групата Allianz, към която принадлежи. 
 
√ Страната, която ще спечели най-много от експлозивния ръст на цените на газа  
Освен Русия, Норвегия ще получи най-голяма печалба от рекордното покачване на цените на газа в Европа, съобщава 
Ройтерс като цитира нови данни от свои източници. Норвежкият Equinor заедно с Gazprom покрива 60 % от нуждите на ЕС 
от газ. Бързото покачване на цените се случи в исторически най -добрия период за Equinor, казва икономистът Ейрик 
Вернес. Агенцията отбелязва, че норвежкият доставчик е дори в по -добра позиция от руския енергиен гигант "Газпром". 
Equinor ще продава повече от половината количества газ на спот клиенти, а около 70 % от този обем ще се продава на цени 
за ден напред. Газпром държи 56% дял от продажбите на газа за денонощие или месец напред и 31% на цени за 
следващото тримесечие, сезон или година. Източници на "Газпром" отбелязват, че една четвърт от доставките за Европа 
идват от спотовия пазар. Цената на газа в Европа се увеличи с 300 процента с натрупване в последните месеци. 
Акциите на "Газпром" в хода на търговията на 27 септември поставиха 13-годишен връх като се търгуваха по 350,89 рубли 
на акция - за първи път от 17 юни 2008 г., когато регистрираха пик от  351,05 рубли на акция. 
Междувременно Федералната антимонополна служба препоръча на "Газпром" да увеличи обема на продажбите на 
природен газ на енергийните борси. 
 
√ Брентът премина прага от 80 долара за барел  
Цените на петрола се повишават за вести пореден ден днес, подкрепени от опасенията около доставките и поскъпването 
на въглищата и втечнения природен газ, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,72 долара, или 0,91%, до 80,25 долара за барел, след като в 
понеделник напредна с 1,8%. Това е най-високата цена на Брента от октомври 2018 г. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,72 долара, или 0,95 %, до 76,17 долара за барел, достигайки 
най-високата си стойност от 6 юли. Предходния ден сортът поскъпна с 2%. 
„Инвеститорите продължават да залагат на по-високи цени на петрола заради проблемите с доставките в САЩ, 
предизвикани от двата урагана, които връхлетяха страната през последния месец. Тези проблеми идват в момент, в който 
търсенето нараства, заради разхлабването на ограничителните мерки и по-широкото разпространение на ваксини срещу 
COVID-19”, коментира Чиоки Чен от  Sunward Trading. 
Япония, която е петият най-голям потребител на петрол в света, планира да премахне извънредното положение в всички 
региони, в които действа такова, в четвъртък, тъй като броят на новите случаи на заразени с COVID-19 в страната намалява. 
Анализаторите смятат, че нарастващите цени на втечнения природен газ може да подкрепят допълнително петрола. 
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„Търсенето на петрол може да нарасне с допълнителни 0,5 млн. барела на ден, или 0,5% от световните доставки, тъй като 
високите цени на газа доведоха до по-висока употреба на петрол“, каза Вивек Дар от Commonwealth Bank. 
 
√ Еврото разменя за 1,1702 долара  
Курсът на еврото остана малко над прага от 1,17 долара при слабо движение на валутния пазар, информираха германски 
финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1702 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1698 долара. 
 
√ Парадоксът на хибридния модел на работа  
Каквито и страхове да са имали мениджърите в миналото, работният процес в условията на пандемията показа, че 
повечето служители, които имат възможността да изпълняват задълженията си от разстояние, се справят еднакво добре 
със задачите си в офиса и вкъщи. Проучване след проучване потвърждава виждането на мнозина (поне тези, които не 
трябва да се грижат за малки деца), че работата от дома води до по-добро здраве, по-голяма продуктивност и по-малко 
стрес. 
Това означава, че работата от разстояние е най-добрият вариант за повечето от нас и компаниите не трябва да си губят 
времето с връщането в офисите и търсенето на нейни алтернативи. Нали? 
Не точно. Ново проучване на Microsoft показва, че макар дистанционната работа да е сравнима с работата от вкъщи при 
изпълняването на ежедневни задачи, тя има потенциала да навреди сериозно на сътрудничеството и иновации в 
дългосрочен план. 
Краткосрочната продуктивност се увеличава, но дългосрочната креативност намалява 
Прочуването, публикувано в научния журнал Nature Human Behavior, включва данни, събрани на база комуникацията на 
близо 61 хил. служители на Microsoft в периода от декември 2019 г. до юни 2020 г. Анализът на тези данни показва, че 
макар работните часове на хората да са нараснали при дистанционната работа, комуникацията е пострада. Разговорите в 
реално време между колеги са станали значително по-редки. 
Според анализаторите пращането на имейли не е директен аналог на срещите в коридорите, като те се страхуват, че това 
може да има негативен ефект върху сътрудничеството в работата. 
„Без външна намеса, ефектите, които установихме от промяната на работната среда, имат потенциала да влошат 
способността на служителите да придобиват и споделят информация с другите, в резултат на което страдат 
продуктивността и креативността им“, пишат авторите на изследването. „Взимайки предвид предходни изследвания 
смятаме, че този преход към не толкова „богати“ комуникационни инструменти може да е направил по-сложно за хората 
изразяването и обработването на по-сложна информация“, добавят те. 
Баланс между позитивите и негативите на работата от разстояние 
Тези резултати най-вероятно не представляват особена изненада за хората, които са работили от разстояние през 
последната година и половина. Моят личен опит показва, че когато училищата бяха отворени пандемията не 
представляваше никакъв проблем за моята продуктивност. Като писател за мен бе по-лесно да си върша работа без 
постоянно да бъдат разсейвана от колеги, които идват до офиса ми, за да коментираме последния епизод на някой 
телевизионен сериал. 
Мога обаче да ви дам за пример и работата на моят съпруг, който е сценарист. Голяма част от работата му опира до 
генерирането на свежи идеи в компанията на неговите колеги и дискутирането на тяхната реализация с различни актьори. 
В неговия случаи работата от разстояние предизвика изключително високи нива на стрес и занижена продуктивност. Не 
мога да ви кажа колко точно пъти след среща в Zoom ми е казвал, че му се иска да се качи на самолет и да отиде да се 
срещне на живот с колегите си. Когато прочетох, че от Netflix правят всичко по силите си, за да върнат хората в офисите, не 
бях изненадана. 
Разбира се, повечето от нас не прекарват времето си в писане на сценарии, но всеки бизнес изисква известна доза 
иновации, произхождащи от работата в екип. Прочуването на Microsoft потвърждава изказванията на съпруга ми, че 
дистанционната работа не насърчава творческото мислене. 
Главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела нарича способността на работата от разстояние едновременно 
да подобрява производителността и да вреди на креативността „парадокс на хибридната работа“. „Разрешаването на 
„парадокса на хибридната работа“ ще бъде предизвикателството на десетилетието. Данните ни показват, че не съществува 
универсален подход“, казва той. 
Може би хибридният модел е подходящ за вас. А може би предпочитате да се върнете в офиса. Съществува и варианта да 
променяте политиката си за работа в зависимост от проектите, с които сте се захванали. Ако обаче искате да се уверите, че 
служителите ви ще бъдат щастливи, а организацията ви ще може да се радва на креативни идеи, то трябва да се научите 
да поддържате баланс между позитивите и негативите на работата от разстояние. 
 
Cross.bg 
 
√ Президентът ще участва в Обществено-политически форум на тема „Насърчаване на конструктивния капитал в 
България”  
На 28 септември, вторник, от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще вземе участие в Обществено-политически форум 
на тема „Насърчаване на конструктивния капитал в България: разгръщане на потенциала на регионите за развитие на 
иновациите в частния сектор". 

https://www.manager.bg/tehniki-za-uspeh/trayna-koga-da-bdesh-ekipen-igrach-se-prevrshcha-v-problem
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Дискусията, чийто домакин е Центърът за изследване на демокрацията, е част от програмата на българското домакинство 
на инициативата за регионална транспортна, енергийна и дигитална свързаност „Три морета". В нея ще се включат 
дипломати, представители на държавните институции, на неправителствени организации, бизнеса и експерти. 
 
√ Румен Радев: Президентската институция символизира единството на нацията  
Единството не е механичен сбор на грабители с ограбени, а осъзнато обединение около гражданската воля да се 
търсят и следват съдбовно значими обществени цели 
Ще продължим нашата борба за честни и достъпни избори, за излъчване на нов тип управление, синтез на почтеност и 
компетентност, за укрепване на върховенството на правото, пресичане на злоупотребата с власт и кражбите, инвестициите 
в човешкото развитие и гарантиране на свободата на медиите. Само така ще победим бедността и безправието и ще 
заемем достойното място в европейското семейство. Това заяви държавният глава, който вчера в Националния дворец на 
културата в София отправи приветствие към участниците в Учредителното събрание на Инициативния комитет, който ще 
издигне кандидатурите на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 14 
ноември. 
В Учредителното събрание на Инициативния комитет участваха 188 обществени личности и доказани професионалисти от 
различни сфери - творци, представители на академичните общности, лекари, спортисти, учители и др. 
По думите на Румен Радев през последните пет години президентската институция се утвърди като стълб на стабилност и 
държавност във време на срив на доверието в политическата система и на криза на законността. „В най-тежките времена 
на тотална обсада, непрекъснати атаки и манипулации не се отклонихме от мисията си да отстояваме интересите на 
българите, да бъдем коректив и последна бариера срещу беззаконието и лобизма", заяви президентът. 
Президентската институция символизира единството на нацията, но не като ням свидетел и гарант на комфорта на 
облагодетелстваните, подчерта Румен Радев. „Единството не е механичен сбор на грабители с ограбени, на лъжци с 
излъгани. То е осъзнато обединение върху демократични ценности, около гражданската воля да се търсят и следват 
съдбовно значими обществени цели", добави той. 
Държавният глава открои промяната в обществената атмосфера през последните пет години и приветства създадения на 
площадите антимафиотски консенсус срещу произвола, корупцията и беззаконието. Обществото ни е зряло за промяна, 
подчерта Румен Радев и изрази увереност, че е въпрос на време действената демократична алтернатива да 
изкристализира и в законите и тяхното прилагане. „В тези динамични процеси ние приехме да не се крием зад 
институционалния комфорт. 
Пътят няма да е бърз и лесен. Десетилетното срастване на управляващата партия с държавата, развихрилата се корупция, 
упражняването на влияние чрез страх и манипулации, насажданите с години лъжи и демагогията, отровената медийна 
среда затормозяват промените. Но с обща воля ще постигнем решение", заяви президентът. Подкрепата на 
президентската институция към площадите на недоволството през миналата година е плод на вярата, че страхът разяжда 
устоите на държавността. „Демократичните ценности се свързват преди всичко с правата на гражданите, с каузата за 
свободата. Няма да оставим българите да се свиват от страх в нишите на оцеляването", заяви Румен Радев. 
Като най-важна непосредствена национална цел държавният глава определи укрепването на държавността и заяви 
непреклонното намерение на президентската институция да продължи да работи за нея. „Без нейното постигане 
следващите управленски конфигурации и техните икономически, социални и други политики ще попадат в плен на 
олигархията и са обречени на провал", подчерта Румен Радев. 
Държавният глава изрази признателност към всички партии, коалиции и граждани, които заявиха подкрепа за 
кандидатурата на президентската двойка за втори мандат. „Няма нормален човек, който да приеме произвола, корупцията 
и беззаконието", подчерта президентът. 
„В нашето ДНК и народопсихология има свобода и съграждане, пътят ни напред не може да е постоянно в ремонт. Не 
искаме само асфалт и безвремие. Искаме свободата да избираме, да отстояваме интересите си, за това се изисква воля, 
съзнание и професионализъм. Нашата цел и кауза е съграждането на България." Това заяви вицепрезидентът Илияна 
Йотова в своето приветствие към участниците в Инициативния комитет, на които благодари за подкрепата и гласуваното 
доверие. 
По думите на вицепрезидента през 2020 г. на българските площади се роди промяната. „Българите от близо и далеч, 
нашите деца заявиха ясно, че имат енергията за промяна, че заедно можем много повече, че искат да участват в делата на 
държава", заяви Илияна Йотова. 
„Във време на разпад на държавността и разтрогнати обществени отношения от нас се очаква да върнем надеждата на 
хората и ние вярваме, че будим заедно заспалата съвест и заедно ще дадем нова координатна система на националното 
единение", подчерта Илияна Йотова и призова да не се злоупотребява с думата „единение" тогава, когато мислите не са 
за това. 
За вицепрезидента единението означава зачитането на права, „ние не сме поданици, а граждани с права и отговорности". 
„Единението означава солидарност и справедливост. Нека държим тези думи не само в езика, но и в действията си", 
призова Йотова. „Солидарността ни прави хора, превежда ни през кризите. Справедливостта не може да бъде 
приватизирана - за едни да има, за повечето - не", заяви вицепрезидентът и изтъкна, че разговорът днес е за все по-
видимата криза на неравенствата. „Наша задача е да не допуснем да има обречени хора, да подпомогнем бедните и най-
слабите", посочи Илияна Йотова. 
Вицепрезидентът благодари на президента Румен Радев за добрата екипна работа за добруването на България. 
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√ Има замърсяване на водата около заседналия кораб край Камен бряг  
Има замърсяване на водата около заседналия кораб край Камен бряг, това съобщиха от Министерството на околната среда 
и водите. Повреда в една от машините спря операцията по прехвърляне на азотната тор в пакетажната машина, която 
трябва да извози товара до пристанище Варна. 
В хода на операцията, започнала вчера, в морето попада и част от торта. Според експерти това не е опасно, но от 
университета по океанология на Варна казват обратното. Те обясниха, че товарът може да изсуши хрилете на младите 
екземпляри риби от калкан и да благоприятства цъфтежа на планктона. 
По-късно става ясно и че баржата, която трябва да извози товара до Варна, също е заседнала. 
От видеа, разпространени в социалните мрежи от maritime.bg, се вижда, че част от азотните торове падат в морето. 
Още не е ясно дали ще се поднови операцията, но според местните има опасност корабът да се разбие в скалите, защото 
днес вятърът се обръща. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Юмрукът на президента не бил знак за нападение, а за общност - така тръгна комитетът за мандат II; 
в. Монитор - През учебната 2022/2023: Въвеждат тест тип SAT след 10-и клас; 
в. Телеграф - Деца на еднополови двойки увисват без ЕГН; 
в. Труд - с- Катастрофа с машинното гласуване; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - Решиха: Държавата плаща без условия по 50 лв. на всеки мегаватчас от сметките за ток на бизнеса; 
в. 24 часа - Радев си поиска дуел с Борисов на 14 ноември, засега получава Луна и Орешарски; 
в. 24 часа  - Сблъскаха две българки за пост в ЕБВР - ехо от китайската афера или роден гаф?; 
в. 24 часа  - 1 млн. пътници обслужени на летище Варна; 
в. Монитор  - Поне 670 секции зад граница за вота 2 в 1; 
в. Телеграф  - Превозвачи отмениха протеста, готви се нова помощ за бизнеса; 
в. Труд  - Пътищарите излизат на протест в цялата страна; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Илхан Кючюк: евродепутат от групата на „Обнови Европа"/ ДПС: Санкциите срещу Пеевски са изфабрикувани 
в офисите на Прокопиев - ще разобличаваме олигархичния генезис на този кръг, за да не бъдат подвеждани партньорите 
ни от САЩ и ЕС; 
в. Монитор  - Проф. Христо Пимпирев, изследовател: С новия кораб ще се включим в престижни структури на ЕС за 
морски изследвания; 
в. Телеграф  - Емил Милев, председател на Сдружение "Черноморски изгрев": Лошото време ще разцепи кораба; 
в. Труд  - Тома Биков, ГЕРБ, пред "Труд": България ще е в дестабилизация, докато Радев е президент; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Инфлацията ще се ускори, забавя се след Нова година, но може да има неприятни изненади; 
в. Монитор - Референдум. На цената на едно билетче; 
в. Телеграф  - Три са причините за скока на тока; 
в. Труд - Герой на социалистическия труд; 
в. Труд - Хакери управлявали родното правосъдие от Хонконг, САЩ и Русия. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 септември 
София 

- От 10.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще удостои изявени дейци на 
културата и изкуството с Почетния знак на президента. 

- От 10.00 часа в „София Хотел Балкан" ще се проведе международната конференция „Финансова подкрепа за 
малките и средните предприятия - SIMExpo 2021". 

- От 11.00 часа в БТА ще се проведе заключително информационно събитие по Проект „Национален портал за 
пространствени данни (INSPIRE)". 

- От 12.00 ч. ПП „Възраждане" ще внесе в ЦИК подписи за регистрация на предстоящите избори на 14 ноември 
2021 г. 

- От 13.00 ч. в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция на председателя на партията Румен Петков. 
- От 14.00 часа онлайн ще се проведе конференция на тема „Корпоративна прозрачност". 
- От 16.00 часа във фейсбук страницата и YouTube канала на Центъра за изследване на демокрацията ще се 

проведе обществено-политически форум на тема „Насърчаване на конструктивния капитал в България: 
разгръщане на потенциала на регионите за развитие на иновациите в частния сектор". 

- От 17.00 часа в галерия „Академия" на ул. „Шипка" 1 ще бъде представена фотоизложбата „125 години НХА в 
125+ фотокадъра". 

- От 19.30 часа в зала „България" ще се проведе официална церемония по награждаване и заключителен концерт 
на участниците в конкурса за наградите ``на „Кантус Фирмус". 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
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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

