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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ Румен Радев, АИКБ: Има как бизнесът да получи компенсации още през октомври  
Интервю на Снежана Иванова с Румен Радев в предаването „12+3“ 
„Компенсацията за бизнеса, който е на свободния пазар на ток, е като приказката – кога бащата ще купи ново колело на 
сина си. Има отлични възможности дивидентът от АЕЦ „Козлодуй“ да се разпредели предварително и с едно 
постановление на Министерски съвет излишъкът да бъде разпределен. Този механизъм е в състояние да стартира още от 
1 октомври, а не да чакаме декември евентуално да получим компенсации за изминалите месеци“. 
Това коментира пред БНР Румен Радев, заместник-председател на АИКБ. 
Според него дори 50 лева са живителна глътка помощ: 
„Разминаванията между прогнозите, които се правиха по-рано, и текущите цени са драстични“. 
В предаването „12+3“ Радев подчерта, че е необходимо да се действа на общоевропейско ниво. 
Интервюто с Румен Радев можете да чуете в звуковия файл. 
 
Труд 
 
√ Бизнесът недоволен от помощите за ток  
Индустрията иска средствата да са от октомври 
Нужно е постановление на МС 
Бизнесът не е доволен от мерките, които служебният кабинет представи за компенсации за предприятията заради високата 
цена на тока на борсата. 
Според заместник-председателя на АИКБ Румен Радев те са неоправдани и половинчати. 
Мерките предвиждат държавата да дава по 50 лв. за мегаватчас на фирмите, които купуват ток от свободния пазар, в срок 
от 6 месеца. Само че парите може да се дадат най-рано от следващата година. “Компенсацията за бизнеса, който е на 
свободния пазар на ток, е като приказката кога бащата ще купи ново колело на сина си”, коментира Радев. 
Според него има напълно законови възможности дивидентът от АЕЦ “Козлодуй” да се разпредели предварително и с едно 
постановление на Министерски съвет излишъкът да бъде разпределен. “Този механизъм е в състояние да стартира още от 
1 октомври, а не да чакаме декември евентуално да получим компенсации за изминалите месеци”, каза Радев. Според 
него е илюзорно да се смята, че дори и през декември фирмите ще може да получат помощи. 
 
Сега 
 
√ Бизнесът е недоволен от заявената държавна помощ за скъпия ток  
Бизнесът не е доволен от обявената в понеделник от служебния кабинет държавна подкрепа след драстичното вдигане на 
цените на тока през последните месеци. 
"Неоправдани и половинчати", нарече представените мерки заместник-председателят на АИКБ Румен Радев. 
Служебното правителство предложи компенсация от 50 лв. за мегаватчас на фирмите, които купуват ток от свободния 
пазар, в срок от 6 месеца. Само че тази помощ може да се даде най-рано през декември, когато избраното ново Народно 
събрание позволи правителството да разпредели част от дивидента на държавните енергийни фирми към фирмите. Ако и 
тогава това не може да се случи, бизнесът ще получи помощи едва от началото на 2022 г., когато те бъдат разписани със 
закона за бюджет 2022 г. 
„Компенсацията за бизнеса, който е на свободния пазар на ток, е като приказката кога бащата ще купи ново колело на сина 
си", коментира Радев пред БНР. (Отговорът е: ще му купи, ама друг път - бел.ред.) 
Според Радев има напълно законови възможности дивидентът от АЕЦ „Козлодуй“ да се разпредели предварително и с 
едно постановление на Министерски съвет излишъкът да бъде разпределен. "Този механизъм е в състояние да стартира 
още от 1 октомври, а не да чакаме декември евентуално да получим компенсации за изминалите месеци“, коментира 
Радев. Според него е илюзорно да се смята, че дори и през декември фирмите ще може да получат помощи. 
Радев няма обяснение и защо служебният кабинет е готов да отпусне само 50 лева компенсация за мегават час. АИКБ 
показа тези дни със свои разчети, че през последните два месеца цената на тока за бизнеса е средно със 140 лв. 
над прогнозната цена на КЕВР от 180 лв.  Работодателските организации поискаха държавата да ги компенсира с 
половината от този свръхразход - т.е. със 70 лв. на мегават час, като необходимата сума от 840 млн. лв. може да се вземе 
от свръхпечалбата, която АЕЦ "Козлодуй" реализира заради това рекордно поскъпване на електроенергията. 

https://bnr.bg/post/101533000/rumen-radev-aikb
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При ВиК дружествата разликата е още по-драстична - техните разходи са разчетени при 74 лв. за мегават час, а цената на 
тока вече е надхвърля 300 лв. на мегават час, посочи Радев. "Но дори и 50 лв. - пак са живителна глътка за бизнеса, стига 
да дойдат навреме",  смята той. 
"Кризата изисква спешност, не може икономиката да бъде компенсирана постфактум", коментира пред БНР и Соня 
Кадиева, председател на Асоциация "Свободен енергиен пазар". Според нея определената сума от 50 лв. за мегават час 
значително изостава от скока на цената на електроенергията през последните два месеца и очакването поскъпването да 
продължи.  
"Предложението за създаване на клирингова къща, няма никакво отношение към цената на тока. Подобна структура има 
значение за фючърсните сделки и други нови инструменти за търговия на борсата", смята още Кадиева. 
Според нея не е добро решението държавната ТЕЦ "Марица изток" 2 да предлага по-малки количества ток на енергийната 
борса, така че и малките стопански потребители да купуват. "Цената на държавната ТЕЦ е 280 лв. за мегават час, докато 
стартовата цена на АЕЦ "Козлодуй" е 180 лв. Така малките фирми ще плащат двойно по-скъпа електроенергия, а големите 
ще купуват по-евтината от АЕЦ и отново ще изнасят", заяви Кадиева. 
ПРИЗИВ 
Междувременно кметът на София Йорданка Фандъкова поиска компенсации и за общинските фирми заради повишената 
цена на тока. Става дума най-вече за столичния електротранспорт и за метрото. 
Също така Фандъкова иска държавата да компенсира и „Топлофикация-София“ заради двойното поскъпване на цената на 
природния газ.  
„Разбира се, бизнесът трябва да бъде компенсиран, за да не се стига до рязко повишаване на цените на стоките за бита на 
гражданите, но в плана за енергийните компенсации трябва да се включат и общинските дружества, които осигуряват 
публични услуги, без които хората в града не могат. Има ли риск за парното в София да спре? Не, няма такъв риск. 
Проблемът е, че няма да може да изплаща задълженията си към „Булгаргаз“, затова алармираме“, каза тя. 
 
бТВ 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ: Помощта заради цените на тока трябва да стартира по най-бързия начин 
Да се ускорят всички процеси за получаването на обещаната от държавата подкрепа, призова Добрин Иванов, 
изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в ефира на bTV. Вчера служебният 
премиер обяви, че има възможност бизнесът да бъде компенсиран за скока в цените на тока, но е нужна актуализация на 
бюджета за тази година. 
Добрин Иванов поиска да се направи организация, така че фирмите да могат още от 1 октомври да калкулират тази 
подкрепа и да бъдат сигурни, че ще я получат тази година в кратки срокове, за да могат да удържат цените на крайните 
продукти, които произвеждат и предлагат. 
„Сметките за ток на българските предприятия бяха два пъти по-високи в сравнение със сметките има за същия месец 
миналата година. За септември се очаква да бъдат 2,5 пъти по-високи. Нормално е да се очаква покачване на цените. За 
това е важно тази помощ да бъде обявена и да стартира нейното изплащане по най-бързия начин“, обясни Добрин Иванов. 
За председателя на КНСБ - Пламен Димитров, механизмът за компенсация е безспорно добра новина. 
„Вече има заявки от много фирми, които казват, че обмислят съкращения на работници, това трябва да бъде пресечено“, 
отбеляза обаче той. 
„Със сигурност инфлацията върви нагоре, стоки като хляба ще стигнат до 2 лв. до края на годината. Дори и сега, когато 
цените на тока за домакинствата се фиксирани до края на годината, всички други стоки вървят нагоре“, добави Пламен 
Димитров. 
„Още от 1 октомври трябва да бъде вдигнат прага на бедност, да имаме допълнителни мерки от бюджета. Водим вече 
преговори с министъра на труда, настояваме да има увеличение на доходите във всички сектори“, отбеляза председателят 
на КНСБ. 
За още информация вижте приложеното видео. 
 
Actualno.com 
 
√ АИКБ: Помощта заради цените на тока трябва да стартира по най-бързия начин 
Да се ускорят всички процеси за получаването на обещаната от държавата подкрепа. За това призова Добрин Иванов, 
изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България в ефира на bTV.  
Вчера служебният премиер обяви, че има възможност бизнесът да бъде компенсиран за скока в цените на тока, но е нужна 
актуализация на бюджета за тази година. Добрин Иванов поиска да се направи организация, така че фирмите да могат още 
от 1 октомври да калкулират тази подкрепа и да бъдат сигурни, че ще я получат тази година в кратки срокове, за да могат 
да удържат цените на крайните продукти, които произвеждат и предлагат.  
„Сметките за ток на българските предприятия бяха два пъти по-високи в сравнение със сметките има за същия месец 
миналата година. За септември се очаква да бъдат 2,5 пъти по-високи. Нормално е да се очаква покачване на цените. За 
това е важно тази помощ да бъде обявена и да стартира нейното изплащане по най-бързия начин“, обясни Добрин Иванов. 
За председателя на КНСБ - Пламен Димитров, механизмът за компенсация е безспорно добра новина.  
„Вече има заявки от много фирми, които казват, че обмислят съкращения на работници, това трябва да бъде пресечено“, 
отбеляза обаче той. „Със сигурност инфлацията върви нагоре, стоки като хляба ще стигнат до 2 лв. до края на годината. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/dobrin-ivanov-aikb.html
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Дори и сега, когато цените на тока за домакинствата се фиксирани до края на годината, всички други стоки вървят нагоре“, 
добави Пламен Димитров.  
„Още от 1 октомври трябва да бъде вдигнат прага на бедност, да имаме допълнителни мерки от бюджета. Водим вече 
преговори с министъра на труда, настояваме да има увеличение на доходите във всички сектори“, отбеляза председателят 
на КНСБ. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Ще издържи ли бизнесът на цената на тока? 
Мерките на правителството предизвикаха противоречиви мнения 
Нови спорове около плана на правителството за справяне с цените на тока за бизнеса! Дискусиите дали трябва да се 
отпускат помощи на предприятията набират сила. 
Мерките на правителството предизвикаха противоречиви мнения. От една страна бизнесът се надява да успее да оцелее 
чрез тях. Експертите обаче са категорични, че трябва още подкрепа. За това призовават и от партиите. А на фона на 
постоянно увеличаващата се цена на природния газ, София иска помощ и за това. 
Надеждата на бизнеса е в 50-те лева, които ще получат като помощ в цената за мегаватчас. Общата сметка на подкрепата 
ще е между 600 и 650 милиона лева. Така работодателите се надяват да издържат на натиска, докато цената на 
електроенергията в световен мащаб се нормализира. 
„Тази помощ до някаква степен ще даде възможност на бизнеса да посрещне увеличената цена на електроенергията в 
периода преди да може да калкулира крайна цена на стоките и услугите, които произвежда”, обясни Добрин Иванов, 
изпълнителен директор на АИКБ. 
Въпреки помощта много предприятия няма да дочакат този момент.  
„Това, което очакваме за септември, е 2,5 пъти да бъдат по-високи сметките за електричество в сравнение със септември 
2020 г.”, обясни Иванов. 
Според енергийните експерти възможността да се купуват пакети за 3 или 6 месеца ще даде глътка въздух, но са 
необходими радикални спешни решения. 
„Това са палиативни мерки, които могат да бъдат реализирани не по-рано от декември и началото на следващата година, 
тъй като ще изискват промяна в нормативните документи. Всеки, който се занимава с реформи, знае, че не може да стане 
с щракане на пръсти и почваме да взимаме едни пари от АЕЦ „Козлодуй” и да ги раздаваме на бизнеса”, смята енергийният 
експерт Иван Хиновски. 
Синдикатите намират мерките за закъснели. Виждат причините за днешните проблеми в начина, по който се е управлявал 
сектор „Енергетика” от години. И смятат, че истинските препятствия предстоят. 
„За последните много години управляващите не забиха нито един пирон в енергетика. Нямаме действаща енергийна 
стратегия, не знаем какво ще се случи в комплекса „Марица Изток” и другите въглищни централи”, смята Божидар Митев 
от Синдикалната федерация на енергетиците. 
Столичната община също поиска корекции от правителството. Те настояват да се покрие част и от цената на природния газ. 
Въпреки че „Топлофикация София” трудно се справяла със сметката си, столичани ще имат топло през зимата и парното 
няма да спира. 
„Няма такъв риск, това беше изразено, включително и от министъра на енергетиката. Проблемът е, че няма да може да 
изплаща задълженията си към „Булгаргаз”, обясни столичният кмет Йорданка Фандъкова. 
БСП също отправиха критики към кабинета. Според Корнелия Нинова предложенията за помощ са неадекватни на тежката 
ситуация. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев открива в Пловдив форум за социално предприемачество  
Президентът Румен Радев ще открие днес в Международния панаир в Пловдив деветия европейски форум за социално 
предприемачество, който ще продължи до 4 октомври. 
Негови организатори са Националният съюз на трудовопроизводителните кооперации в България и осем национално 
представителни организации за хора с увреждания. 
Радев ще връчи и наградите за заслуги в развитието на европейското социално предприемачество „Стилиян Баласопулов“. 
В рамките на форума ще се проведе конференцията „Социално предприемачество за устойчиво развитие на Европа“, на 
която ще бъдат представени европейската и национална политика в различни сектори, свързани със социалното 
предприемачество. 
 
√ Служебният кабинет приема отчет за изпълнение на държавния бюджет  
На редовното си заседание служебното правителство ще приеме отчет за изпълнение на държавния бюджет за миналата 
година, включително отчета за състоянието на държавния дълг. 
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Ще бъде променено решението, с което е определен броят на приеманите за обучение студенти и докторанти в 
държавните висши училища и научните организации през настоящата учебна година. 
На Народното събрание ще бъде предложено да одобри договор за създаване на сметка между Министерството на 
отбраната и Федералната банка на Ню Йорк, както и споразумение за някои сметки, свързани с чуждестранно финансиране 
на продажби за военни цели. 
Служебното правителство ще предложи на президента да награди акад. Никола Съботинов с орден „Св. св. Кирил и 
Методий“.  
 
√ Атанас Пеканов: Трябва да се изготвят няколко сценария за енергийния преход  
Вицепремиерът Атанас Пеканов призова да се побърза с енергийния преход не само заради европейските средства и 
изискванията на Европейския съюз, но и заради отговорността към обществото. 
В Националния план за възстановяване и развитие ще има ясни цели до 2027 година, съобщи той, но посочи 
необходимостта от задълбочен анализ и точна визия за ангажиментите на страната ни поне до 2035 година. 
Според вицепремиера Атанас Пеканов експертите трябва да изготвят няколко сценария за енергийния преход, а 
парламентът да вземе решението кой ще бъде изпълняван от страната ни. Това обаче трябва да се случи след широк 
обществен дебат. 
„Няма как да очакваме цените на емисиите да падат. Те ще продължат да се покачват, което ще прави така или иначе 
въглищната енергия все по-скъпа и за държавата, и за крайните потребители. Газът се вижда като преходно гориво, което 
в следващото десетилетие да се използва в Европа именно като възможност да се замени с по-малко вредно, но все още 
позволено спрямо текущите регулации. Европейските институции казват: „Няма да може да преговаряте, както например 
Румъния пет месеца след предаването си. Искаме всички точки да бъдат изчистени преди предаването му“, каза 
вицепремиерът. 
Това е проблемът пред приемането на плана за възстановяване от Европейската комисия, но решението не трябва да се 
вземе прибързано само защото се изисква, подчерта Пеканов. 
„Например, можем да кажем индикативна дата 2035-а, но какво ще правим дотогава, за да се вземат именно правилните 
решения не само за инфраструктурните проекти, които ще заменят мръсното производство на енергия, но и 
компенсиращите мерки, които ще дадат на хората, които са засегнати от това, възможности за препитание“. 
 
√ Атанас Пеканов: Крайно време е да се разделим с климатичните си илюзии 
През зимата може да се стигне до директна безвъзмездна помощ, ако ситуацията с цените на тока се влошава, каза 
вицепремиерът пред БНР 
Интервю на Силвия Великова с Атанас Пеканов 
В голямата си част Планът за възстановяване е финализиран. Проблематичните части са в сферите енергетика и 
върховенство на закона и правото и ще трябва да се решат в спешен порядък, за да може да бъде предаден. Това заяви 
пред БНР вицепремиерът Атанас Пеканов. 
По думите му има чуваемост и разбиране в Брюксел, че „най-вероятно, да, ще се наложи един служебен кабинет да го 
предаде“. 
Позитивния ефект Пеканов вижда в това, че ще бъдат вързани ръцете на всички следващи правителства за провеждането 
на определени реформи. Настоящият вариант на документа е четвърти. 
„Крайно време е да се разделим с климатичните си илюзии – че всички тези неща ние сме ги подписвали, но няма да ги 
прилагаме… Част сме от всички тези процеси“, коментира вицепремиерът в предаването „Преди всички“ по повод вече 
разписани споразумения и документи, с които страната ни се е ангажирала. 
Пеканов допълни, че „сега много рязко ни се казва от Брюксел“, че до 2027 г. трябва да се извадят определени мощности. 
Големите инвеститори вече се интересуват дали там, където ще инвестират, е направена декарбонизация, каза той. 
Атанас Пеканов подчерта, че тъй като в миналото при различни трансформации хората са се чувствали неподкрепени и 
излъгани, сега смятат, че това ще се случи отново. Според него темата за бедността и социалните неравенства в България 
е била неглижирана и сега Планът е спрян от един социален въпрос. 
„Не можем да си кривим душата – във ВЕИ има по-малко работни места, отколкото в момента във въглищната индустрия. 
Затова трябва да намерим алтернативи… Да намерим възможности индустрията да се развива в региона.“ 
Вицепремиерът изтъкна, че ако цените на емисиите продължат да нарастват, производството на мръсна енергия ще става 
все по-неефективно. 
Относно проблемите в областта на върховенството на закона вицепремиерът отчете ситуацията като трудна. Той 
декларира, че се търси баланс между очакванията на европейските институции и залагането на реалистични реформи. 
Румънският план е бил предаден през май, а едва преди дни са завършили преговорите по него, поясни Атанас Пеканов. 
„Разбирам исканията за компенсации, но тези средства, за да се намерят, се минава през актуализация на бюджета“, 
посочи Атанас Пеканов относно рекордно високите цени на тока. 
„В някои страни дори няма компенсации за бизнеса в този случай, защото това са пазарните процеси.“ 
Според Пеканов мерките на Министерския съвет за подпомагане в тази посока не са популистки и „за момента това са 
възможните мерки“. Той не изключва при влошаване на ситуацията заради огромните флуктуации на цените, през зимата 
да се стигне до директна безвъзмездна помощ. 
Реформите не получават гласност в обществото, обобщи Пеканов, според когото няма политическа чуваемост по тази 
тема. Вицепремиерът изрази надежда да има редовен и стабилен кабинет, с визия поне за 4 години. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 

https://bnr.bg/post/101533318


5 

 

 
√ Последен ден за регистрация в ЦИК на партии и коалиции за участие в изборите  
Днес е последният ден за регистрация в Централната избирателна комисия на партиите и коалициите, за да бъдат 
допуснати за участие в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември. 
Срокът за подаване на заявления изтича в 17,00 часа. 
Инициативните комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент, се регистрират до края 
на работния ден на 4 октомври. 
 
√ Международните хранителни изложения в София събират над 260 фирми  
264 изложители от България, Италия, Съединените щати, Гърция, Румъния и  Беларус се включват в международните 
хранителни изложения за месо, мляко, хляб и вино в Интер Експо Център - София. 
Единствените по рода си бизнес форуми  ще бъдат открити от министъра на земеделието Христо Бозуков в  присъствието 
на председателите на най-големите браншови организации у нас. 
„Месомания“, „Светът на млякото“, „Булпек“, „Интерфуд енд дринк“ и Салон на виното са уникални за Източна Европа 
изложения, съпроводени от маратон на вкусовете, бизнес събития, семинари за новостите в технологиите. 
От днес до 2 октомври четири пъти дневно шеф готвачи ще представят рецепти с водещи продукти на изложителите. 
Майсторски класове, състезания и браншови събития очакват присъстващите, сред които форумът „Хляб, вино и малко 
шоколад“ и златен медал за качествени и оригинални пазарни продукти. 
Дигиталните разплащания, онлайн търговията и дизайнът са акценти на съпътстващата програма. Под мотото 
„Покупкология“ във форума ще се включат най-големите онлайн търговци и ще дискутират развитието на онлайн 
търговските практики. 
Изложенията ще протекат при спазване на противоепидемичните мерки, движението ще бъде еднопосочно, с минимална 
дистанция между посетителите от 1,5 метра, а присъстващите трябва да са с предпазни маски, предупреждават 
организаторите. 
 
√ НСИ: Близо 27% от фирмите с намаление на приходите от продажби през август 
6,3% от предприятията са съкратили персонал, докато 5,6% са наели нови служители 
През август 2021 г. 26,6% от българските нефинансови предприятия отчитат спад при техните приходи от продажби, а 6,3% 
от тях са пристъпили към съкращаване на персонал, докато 5,6% - към наемане на нов персонал. 
Това показват резултатите от поредно бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия в страната, целящо да 
предостави информация за ефекта от извънредното положение и последвалата пандемична обстановка, свързана с Covid-
19, върху най-засегнатите сектори на икономиката на страната. 
Според последната анкета на НСИ 26,6% от фирмите извън финансова сфера посочват, че са имали намаление в приходите 
от продажби на стоки или услуги през август в сравнение с юли, когато 26% от тях бяха на това мнение. В същото време 
58,1% посочват, че не е имало промяна в приходите от продажби през август (спрямо 55,7% през юли), а при 15% е имало 
увеличение (спрямо 18% с увеличение на приходите от продажби месец по-рано). 
 

 
 
Най-висок процент от компаниите, чиито приходите от продажби на стоки и услуги отбелязват спад през август (37,5%) са 
фирмите от икономически дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности", като 
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за индустрията този относителен дял е 30,4%, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресторантьорство" и 
"Строителството" - съответно 29,9% и 19,1 на сто, отчита последната анкета на НСИ. 
По отношение на наети персонал 20,9% от нефинансовите предприятия са предприели през август стъпки за ползване на 
"платен отпуск" по отношение на наетия от тях персонал, докато 8,0% от компаниите са пуснали персонала си в "неплатен 
отпуск", а при 8,4% е имало дистанционна форма на работа. 
Освобождаване/съкращаване на наети лица през август са предприели 6,3% от предприятията, участвалите в експресната 
анкета на Националния статистически институт, след като през юли подобна мярка предприеха 6,5%, а в разгара на 
пандемичната криза и въведените строги карантинни мерки през март и април 2020 г. - съответно 17,2% и 18,5%. 
За следващия месец (септември) 94,4% анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат 
настоящата си дейност (спрямо 958% на това мнение при предходното аналогично проучване на НСИ за юли), 1,6% смятат 
да преустановят временно дейността си (при 1,6% и през юли), а 2,2% заявяват, че ще прекратят дейността си (при 1,5% на 
това мнение при предишното проучване за юли). 
 

 
 
 
√ БНБ: 8,35 млрд. евро е брутният външен дълг в сектор държавно управление към юли 
Общият брутен външен дълг на България е над 40,5 млрд. евро 
Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на юли 2021 г. нараства с цели 35% (с 2,1637 млрд. евро) 
спрямо края на юли 2020 година и достига 8,3539 млрд. евро, като външните задължения представляват 12,7% от БВП на 
нашата страна, показват данни на Българската народна банка (БНБ). 
В края на юли 2021 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 40,5277 млрд. евро (61,7% 
от прогнозния БВП), като се увеличава с 2,9423 млрд. евро (повишение със 7,8%) спрямо края на юли 2020 година, когато 
брутният външен дълг беше в размер на 37,5855 млрд. евро. 
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Дългосрочните задължения през юли тази година са в размер на 34,152 млрд. евро (52% от БВП и 84,3% от брутния външен 
дълг), като нарастват с 2,5343 млрд. евро (повишение с 8%) спрямо юли 2020 година. 
В същото време краткосрочните задължения на България възлизат в края на юли на 6,3757 млрд. евро (9,7% от БВП и 15,7% 
от брутния външен дълг), увеличавайки се с 408 млн. евро (с 6,8%) спрямо края на юли 2020 г. 
През юли 2021 г. външните задължения на банките и фондовете на паричния пазар в нашата страна възлизат на 4,3902 
млрд. евро (6,7% от БВП), като се увеличават със 195,3 млн. евро (повишение с 4,7%) спрямо същия период година по-рано. 
Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14,1766 млрд. евро (21.6% от БВП) в края на юли 2021 г., което е с 89 млн. 
евро (с 0,6%) по-малко в сравнение с края на юли 2020 г. То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 35% 
към края на юли 2021 г., при 38% точно година по-рано. 
 
√ Бизнесът поиска преразглеждане на мярката 60 на 40  
Бизнесът поиска преразглеждане на мярката 60:40, която сега е недостъпна за по-голяма част от фирмите, които не могат 
да изпълнят критерия за 40% спад в оборота. След последната промяна в условията за достъпа до помощта, никой в частния 
сектор не е получавал тези средства, твърдят предприемачи. Темата беше обсъдена в разговори между представители на 
туристическия бранш, хотелиери и ресторантьори в Министерството на икономиката. 
Туристическият сектор настоява за промени в мярката 60 на 40, която след последните поправки не работи в интерес на 
частния бизнес, категорично смятат представителите на сектора на ресторантьори и собственици на заведения. Техните 
обекти не могат да покрият изискването от 40% спад в оборота за достъпа до помощта от държавата, каза Ричард Алибегов. 
„Няма как да генерираме такъв спад от 40% спрямо 2019-а, тъй като цените - и доставните, и продажните, са се покачили 
спрямо 2019-а. В момента оборотът е същият както през 2019-а, но поради повишените разходи няма печалба и ние сме 
на мнение, че когато държавата ограничава един бизнес в работно време, в капацитет, тогава тя следва да го подпомогне 
и не е нужно да се гледа спад на оборота, защото той в момента не е реален“. 
По същия начин така разписана мярката ограничава и конгресния туризъм. Това е показател, че тя не е прецизирана добре 
и според потребностите на всеки от браншовете поотделно, заяви Йоан Младенов от Бюрото за конгресен туризъм. 
„Ако вие в рамките на една година имате примерно 50 събития, които са планувани, шест месеца вие не функционирате, 
остават примерно половината. От тях една част остават отказани 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. Това означава, че 
поглеждайки юни спрямо юни 2019-а, 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“. 
 
√ Магдалена Милтенова: Разходите са два пъти по-големи от парите за подпомагане  
Интервю на Людмила Железова с Магдалена Милтенова в предаването „Нещо повече“ 
„Когато се разработват механизми, е добре браншът да участва. Каквото зависи от нас, ще го направим. Ще работим 
активно с колегите от министерствата, за да може мярката да бъде структурирана, за да удовлетвори нуждите на бранша“. 
Това каза пред БНР Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. 
Браншът договори с правителството до две седмици да се изготви нова Covid мярка за транспортния бранш като 
един от най-пострадалите от пандемията. 
„Това е социална услуга, която държавата трябва да изведе като приоритет. Преди пандемията около 120 населени места 
бяха без транспорт, имаме данни, че около 80 в момента са без транспортна услуга“. 
Милтенова подчерта, че е поставен въпросът с цените на горивата. 
„Мярката, която в момента Министерството на транспорта разработва, с въпросните 8% от оборота - това се равнява на 
един месечен оборот за 2019 година. Ако цената на метана преди година е била 1 лев, сега е около 2 лева. Получавайки 
средствата като подпомагане, които се равняват на месечен оборот от 2019 година, разходите в момента са двойно по-
големите, допълни Магдалена Милтенова в предаването „Нещо повече“. 
Интервюто с Магдалена Милтенова можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Пътните фирми излизат на протест въпреки разговорите с правителството за спрените плащания 
Днес ще се проведе национален протест на пътните фирми, въпреки вчерашните разговори с представители на 
правителството за спрените плащания.  Още от репортера Мила Младенова: 
Държавата е готова с предложения за разрешаване на казуса по договорите за текущо поддържане и ремонт на пътищата, 
каза заместник-министърът на регионалното развитие Валентин Граматиков. Той допълни, че е необходимо да се постигне 
споразумение, приемливо и за двете страни 
„Смятам, на базата на срещата днес, че до такова ще стигнем! Има неща, които не можем да ангажираме със срокове или 
с абсолютни суми пари, които трябва да се разплатят. Скоро!“ 
Предложението ще бъде огледано от юристите на браншовата камара „Пътища“, подчерта Стефан Чайков - председател 
на Управителния съвет на Камарата, който поясни: 
„На този етап това, което е на масата, е правната рамка, плюс частично предложение по отношение на финансовата, но ще 
коментираме параметри, след като проведем среща с министър-председателя, която очакваме, след като той получи 
доклада от работната група“. 
От камара „Пътища“ са получили уверение, че ще получат частични разплащания въз основа на съществуващи правни 
основания и налични 100 милиона лева, гласувани от Народното събрание. 
Има възможност и за допълнителна сума за разплащане на старите задължения, посочи Стефан Чайков и допълни: 

https://bnr.bg/post/101533143/magdalena-miltenova
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„От днешна гледна точка, по-скоро изглежда, че ще има зимно поддържане на пътищата“. 
 
√ Пътните фирми излизат на протести в цялата страна  
Национален протест на пътните фирми ще се проведе между 16 и 17 часа днес в цялата страна въпреки снощните 
разговори с представители на правителството за спрените плащания. 
Държавата има предложение за решаване на казуса по договорите за текущо поддържане и ремонт на пътищата. 
В ключови точки от пътната инфраструктура във всички области на страната пътните фирми ще демонстрират 
недоволството си. 
В столицата те ще се съберат пред Министерския съвет. 
Според браншовата камара „Пътища“ отношението на държавата към действащите в резултат на обществени поръчки 
договори е абсурдно. 
Председателят на Управителния съвет на камарата Стефан Чайков обясни мотивите за протеста. 
„Да заостри вниманието на обществото, че се забавят някои процеси по подготовката на зимния период, че има забавяне 
по още други дейности в АПИ. Освен това не сме получавали от доста време пари, нито се позволява да се фактурират вече 
сертифицирани дейности“. 
Браншовата камара „Пътища“ и държавата ще уточняват детайли от финансов и правен аспект. До четвъртък докладът от 
работната група трябва да бъде представен на служебния премиер Стефан Янев. 
„Тази правна рамка гарантира цялата стойност на дължимите суми към пътно-строителния бранш. Държавата открито 
призна, че тези пари ни се дължат, 870 милиона са тези, които са фактурирани и сертифицирани, и има някакъв обем от 
средства, който е необходим за консервиране на вече започнатите ремонти“, каза Чайков. 
Какво е важно за пътните фирми според него. 
„Първо, да тръгне някакво разплащане, за да можем ефективно да се подготвим за зимата, и второ – да получим 
перспектива“. 
 
√ БЕХ: Рекордни нива на износ на електроенергия - около 2000 MW на час  
Българският енергиен холдинг предупреди, че в момента всички мощности в страната, произвеждащи ток, работят с 
пълния си капацитет и трябва да се предприемат действия за осигуряване на запаси при неблагоприятни зимни условия. 
За това предупреждават дружествата, чиито ръководства днес са обсъдили готовността на енергийните обекти за зимата.  
Износът на ток към страните от региона е на рекордни нива от около 2000 MW на час. 
По време на работната среща са били представени настоящите и предстоящите планови ремонти.  
Целта е те да се координират и да се гарантират  достатъчно мощности за българския енергиен пазар. 
Извършени са всички необходими действия, свързани с подготовката на предприятията от групата на БЕХ за зимния сезон. 
Енергийната система е в готовност, а дружествата са в много добро състояние, се посочва още в съобщението до медиите. 
Планирането и прогнозирането на доставките на газ и производството на ток, необходим за покриване на нуждите на 
българската икономика и потребители, са сред основните приоритети на работата на дружествата от групата на БЕХ.  В 
хранилището „Чирен“ ще бъде нагнетено и ще бъдат добити повече количества газ през зимните месеци, което ще 
допринесе за понижение на регулираната цена. 
 
√ Галина Александрова: Надявах се мерките на кабинета да успокоят цените на тока  
Анонсираните мерки за подпомагане на бизнеса заради високите цени на електроенергията трябваше да успокоят цените 
на свободния пазар, коментира в подкаста „На всяка цена“ Галина Александрова, главен редактор на специализирания 
сайт за енергийни теми 3e-news.net. По думите й въпреки че в началото на деня цената на Българската независима 
енергийна борса все още е много висока, би трябвало да настъпи успокоение, тъй като мерките са смислени. Въпреки това 
има известни рискове, коментира журналистът.  
Откъде ще бъдат осигурени парите?   
Правителството обяви, че може да финансира мерките за подпомагане на бизнеса заради високите цени на тока от 
„свръхпечалбата“ на държавните енергийни дружества. Основният източник най-вероятно ще бъде АЕЦ Козлодуй, 
прогнозира Галина Александрова. Според нея обаче трябва да се внимава какви суми от печалбата на атомната централа 
се насочват към помощ за бизнеса, тъй като самата централа има сериозни разходи за поддръжка, ремонт и други 
задължителни направления.   
Другото държавно предприятие, което произвежда електроенергия, е ТЕЦ "Марица Изток - 2", но няма печалба, припомни 
журналистът. Според нея е възможно за компенсациите на бизнеса да се насочат средства от държавни компании в 
енергийния сектор, които не произвеждат електричество. Това би поставило техните инвестиционни програми и дори 
може да ги доведе до декапитализация, предупреди Александрова.  
Компенсации за бизнеса има, а за крайните потребители?   
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов пое ангажимент до края на годината да не се 
увеличават цените на енергоносителите за крайните потребители. От 1 януари обаче ни чака покачване, което е твърде 
рано да бъде прогнозирано. Според Галина Александрова с бюджета за догодина трябва да се осигури подпомагане на 
по-широк кръг потребители от тези, които имат право на енергийни помощи. Журналистът припомни, че у нас все още 
няма дефиниция за „енергийно бедни“ хора и предупреди, че много голяма част от домакинството реално са именно в 
такова състояние. По думите на Александрова „работещите бедни“ няма да успеят да посрещнат удара от по-високи цени 
за ток, парно и топла вода от началото на годината, особено ако се сбъднат най-песимистичните прогнози за сериозно 
покачване на цените им.   

https://3e-news.net/
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Как всяка от анонсираните мерки от правителството ще се отрази на бизнеса, откога е възможно да се осъществят 
мерките и ще се овладее ли чрез тях ускоряващата се инфлация – отговорите на тези и други въпроси можем да чуем 
в звуковия файл.  
 
√ Проф. Нели Косева: Връзката между науката и образованието трябва да продължава  
Проф. Нели Косева е главен научен секретар на БАН, доктор по химия със специалност полимери и полимерни материали. 
Съвсем доскоро тя беше служебен зам.-министър на образованието и науката. Била е научен секретар, а впоследствие и 
директор на Института по полимери на БАН. 
Съавтор е на 78 научни труда, от които 56 в реферирани и индексирани издания, също така на две авторски свидетелства, 
един патент и две патентни заявки. Има над 50 участия в научни форуми. 
Проф. Косева е била национален представител на България в подкомитет ”Европейски изследователски съвет, дейности 
по програмата „Мария Склодовска-Кюри”, бъдещи и навлизащи технологии” на програмата за научни изследвания и 
иновации на ЕС „Хоризонт 2020”. Ръководила е и е участвала в множество научноизследователски и инфраструктурни 
проекти, част от които финансирани с европейски средства. Носител е на наградата „Питагор“ на МОН като успешен 
ръководител на международни проекти. 
Проф. Косева е завършила СУ “Св. Климент Охридски” като магистър по органична и аналитична химия. Специализирала е 
във Великобритания, Япония и Полша. 
Проф. Нели Косева е главен герой в “Нашият ден“ 
“За мен работата е работа, независимо дали е в Министерството, или в Академията. Задачите си вървят една след друга. 
Човек, който се е посветил на науката, независимо къде се намира това е в сърцето му и част от ежедневието му. 
Науката от страна на управлението ѝ 
Това, за което се убедих, че трябва да продължава да е така, по времето, в което бях зам.-министър, е връзката между 
науката и образованието. Връзката между учените и преподавателите. 
Работата ми в Академията също е част от процеса на управление на науката. Работата ми в Министерството не се 
различаваше чак толкова много. 
Там работих с един страхотен екип. Имахме много добри взаимоотношения. С безкрайно удовлетворение мога да кажа, 
че съм си изпълнявала задълженията като зам.-министър. 
Защо не продължава и със следващия служебен кабинет 
Аз съм главен научен секретар и според член 26 от Устава на Академията не мога да отсъствам повече от четири месеца. 
Завърнах се на позицията, която съм поела като отговорност за един 4-годишен мандат. 
Работата в Министерството 
В самото начало на служебното правителство бяха поставени няколко приоритета от служебния министър проф. Николай 
Денков. Аз работих в сектора на науката. 
Продължихме работата по националните научни програми. Разработиха се нови национални научни програми, които ще 
стартират. Това е един огромен ресурс, който подпомага научната общност, и задава приоритети на изследователите, 
работещи както в Академията, така и във висшите учебни заведения. 
Чуйте проф. Нели Косева в звуковия файл. 
 
√ Предлагат намаляване до 70% за наематели на общински имоти в Кюстендил заради Covid  
Внесено е предложение в Общинския съвет в Кюстендил за гласуване намаляване до 70% на задължението за заплащане 
на наемна цена на наематели на нежилищни имоти на територията на общината заради Covidкризата. 
От това облекчение ще се възползват над 30 наематели, каза зам.-кметът по финансите на Общината Надя Каратова. 
Условието е оборотите от дейността им да са намалели с повече от 30% в сравнение със същия период на 2020 г. Със 70 % 
ще бъдат намалени наемните цени на онези наематели, при които е допустимо използването на не повече от 30% от 
капацитета на помещенията и при ограничаване броя на лицата в помещенията. 
В списъка са фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, посещения в балнеолечебни 
центрове, спа центрове и други обществени места. 
Приложените мерки имат за цел да облекчат финансовата тежест на бизнеса на територията на общината, без това да 
доведе до тежък срив в общинския бюджет, като ще се прилагат за коректни към общината физически и юридически лица, 
които не дължат нищо на хазната. 
През април и декември миналата година съветниците гласуваха мерки за отпадане задълженията за плащане на наемна 
цена от страна на наематели на общински имоти и на ползватели на общински нежилищни имоти, дължащи наем за 
периода на временните противоепидемични мерки и въведения локдаун. В резултат няма фалирали сред такива 
наематели. 
 
√ Български електрически лекотоварен автомобил с амбиции да пробие на пазара в Германия  
Български електрически товарен автомобил? Това вече не е хипотеза, а действителност, при това сглобен от части, 
разработени и произведени у нас. Първият български лекотоварен електромобил беше представен официално в София. 
Едно от нововъведенията е внедряването в каросерията на фотоволтаични панели, които позволяват при слънчево време, 
да се зарежда до 20% от капацитета на батерията. Само с помощта на соларното захранване, автомобилът може да измине 
до 50 километра дневно. Любопитен факт е, че превозното средство може да се управлява дори чрез мобилния ни 
телефон. 
 

https://bnr.bg/post/101533157/galina-aleksandrova-nadavah-se-merkite-na-kabineta-da-uspokoat-cenite-na-toka
https://bnr.bg/post/101532809/neli-koseva
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Този модел е изцяло съобразен с градските условия и е удобен за използване именно там, като ежедневно превозно 
средство. Колата е двуместна, максималният ѝ пробег с едно зареждане на батерията е 250 километра, като развива до 80 
км./час. Иновативният лекотоварен автомобил бе показан миналата година на Женевския международен автосалон. 
Моделът е разработен от компанията на българския предприемач Росен Даскалов. Създадена през 2012 година, доскоро 
тя беше позната с производството на спортни автомобили, но сега фокусира вниманието си към други прототипи, като 
електрическия лекотоварен автомобил, както електромобил за учебни цели, който може да се управлява от деца, автобуси 
и др. 
Заради проблемите, породени от пандемията, а и ограниченията в производството на дизелови автомобили, които са най-
сериозни в Германия, българският производител обмисля да премести сглобяването и дистрибуцията им именно там. По 
думите на Даскалов, в момента автомобилните гиганти освобождават много инженери и други експерти в областта на 
автомобилостроенето, от които българската компания би могла да се възползва. Плановете на предприемача са до 5 
години производството на лекотоварния модел да достигне 20 000 броя годишно. 
 
√ Най-голямата опозиционна партия в Румъния внесе вот на недоверие към правителството  
Най-голямата опозиционна партия в Румъния - Социалдемократическата внесе вот на недоверие към либералното 
правителство на Флорин Къцу. Мотивът е, че страната е с една от най-ниските степени на имунизация в Европейския съюз, 
предаде Ройтерс. 
Около една трета от 19 милионното население е ваксинирана - най-ниският брой след България. Вотът ще се състои 
следващата седмица. Социалдемократите обвиняват управляващите, че са направили румънците по-бедни, увеличили са 
държавния дълг и са провалили ваксинационната кампания.  
Над 11 000 са новите случаи на коронавирус в Румъния, 208 души са починали. Управляващата коалиция между 
Либералната партия на Къцу, Съюзът за спасение на Румъния-Партия на свободата, единството и солидарността и 
националистическата партия - Алианса за обединение на румънците, имат 284 депутати в 465-местния парламент.  
За да мине вотът на недоверие са необходими най-малко 234 гласа. Ако правителството падне, президентът Клаус Йоханис 
трябва да номинира нов премиер, а Флорин Къцу се радва на неговата подкрепа. 
 
√ Фон дер Лайен: Преговорите със Скопие и Тирана трябва да започнат до края на годината  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отново заяви в Скопие, че преговорите със Северна 
Македония и Албания за присъединяване към ЕС трябва да започнат до края на годината. 
Тя подчерта че ЕК твърдо стои зад европейската интеграция на Северна Македония, а страната е постигнала "невероятни 
резултати". Фон дер Лайен добави, че сега ЕС трябва да направи необходимото. 
За двустранния спор тя изрази надежда, че българското вето за западната ни съседка ще бъде преодоляно.  
"Работим много интензивно и водим усилени разговори и с двете страни. Опитваме се да преодолеем тази последна 
пречка с България. Има наистина много хубави идеи, които си заслужава да бъдат проучени в дълбочина, за да може да 
се изпълни нашата цел - начало на междуправителствените конференции със Северна Македония и Албания до края на 
годината", заяви Фон дер Лайен.  
Премиерът на Северна Македония Зоран Заев отново заяви че езикът и идентичността на Северна Македония не могат да 
бъдат предмет на преговори, но изрази доволство, че България е изпратила сигнали за разбиране. 
"Аз искрено вярвам, както е и надеждата на ЕК и съобщи председателката, че можем до края на декември да намерим 
решение, което ще се основава на европейските ценности, европейските правила, където и въпросите на идентичността 

https://bnr.bg/radiobulgaria/post/100511394
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са много важни и се почитат. При нас се грижим за всички европейски идентичности. Искаме да бъде полагана грижа и за 
нашата идентичност с македонския език", каза той. 
Заев каза още, че Северна Македония ще ускори преговорите с България с искреното желание да бъдат направени повече 
стъпки за намирането на решение.  
 
√ Йохансон: Може да се възобнови диалогът с Турция за миграцията  
Отношенията между Европейския съюз и Турция се разрастват и подобряват, така че сега може да се възобнови диалогът 
на високо равнище по проблемите на миграцията, заяви европейският комисар по вътрешните работи Илва Йохансон в 
Никозия, където вчера бе на еднодневно посещение. Тя потвърди и стриктното придържане към режима на санкции срещу 
президента на Беларус Александър Лукашенко. 
Еврокомисарят се надява да намери общ език с Анкара по време на посещението си там след две седмици, за да могат да 
се предотвратят незаконните пристигания на мигранти на острова. 
Бреговата охрана на Кипър и мерките за наблюдение на „зелената линия” между двете части на острова са засилени, за 
да се спрат възможностите за незаконни влизания, отчете вчера кипърският вътрешен министър Никос Нурис. 
Кипърските власти искат обаче от Европейската комисия допълнителна подкрепа. Безвъзмездна помощ от 35 млн. евро е 
необходима за завършването на два мигрантски лагера. 
Страни като Кипър се нуждаят от солидарност за преразпределението на бежанците и затова е новият европейски пакт за 
миграцията и убежището, заяви Илва Йохансон. 
Заради наложените европейски санкции президентът на Беларус Александър Лукашенко действа като „отчаян човек” и 
„избутва” мигрантите в ЕС, каза още еврокомисарят, визирайки проблемите в Литва и Полша. Лукашенко не е партньор, с 
когото Евросъюзът е готов да си сътрудничи, подчерта тя. 
По време на визитата си вчера еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон посети приемния бежански център в 
Никозия и разговаря с министри и с председателя на парламента. 
 
√ Републиканците в US Сената блокираха още един опит за покачване заема на правителството  
Републиканци в американския Сенат блокираха още един опит на демократите да позволят покачване заема за 
правителството. Това става ден след като републиканците блокираха предложение, което включваше разрешаване 
покачване тавана на заема и бюджет за работа на правителството. 
Ако двете партии не се споразумеят парите на правителството ще свършат в средата на следващия месец. Демократите 
заявиха, че искат двупартийна подкрепа за покачване тавана на заема за правителството като подчертават, че и двете 
партии са вземали решения за харчене на пари. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър каза, че таванът за заем е 
бил покачен 80 пъти през изминалите 60 години по време на президенти и от републиканската, и от демократическата 
партия. Републиканците от своя страна заявяват, че ще няма да подкрепят предложението. 
Пред американските законодатели има още един надвиснал срок – четвъртък срещу петък, когато започва новата фискална 
година, за която все още няма гласуван бюджет. 
Отделно законодателите преговарят за други мерки, които са част от платформата на президента Джо Байдън без да има 
изгледи за намиране на общ език. Отблизо се следят разногласията в партията на демократите за размера на средствата 
за социални програми и политики в отговор на климатичните проблеми. Залозите за Байдън и съпартийците му са големи 
при положение, че демократите държат мнозинството, макар и минимално, в Конгреса. 
 
√ В Пентагона смятат, че изтеглянето на САЩ от Афганистан е стратегически провал  
Висши представители на Пентагона смятат, че изтеглянето на САЩ от Афганистан е стратегически провал, а към 
президентската администрация продължават да валят упреци. 
През август президентът Джо Байдън реагира на критиките с аргумента, че никой не го е предупредил да не изтегля всички 
военни едновременно и това е довело до непредвидените ситуации. Изявлението на високопоставени генерали обаче 
абсолютно противоречи на изказването на президента. 
Командирът на Централното командване на САЩ генерал Кенет Франк Макензи заяви по време на изслушване в Сената, 
че по-рано тази година той е препоръчал 2500 войници да останат в Афганистан след оттеглянето. 
Още през есента на 2020 г. по време на администрацията на Тръмп неговият съвет е бил САЩ да продължат да поддържат 
дори близо двойно повече - около 4 500 войници в Афганистан. Подобна препоръка споделя с президента и командващият 
американските военни части в Афганистан ген. Скот Милър. 
Макензи признава, че са обсъждали тази препоръка на ген. Милър с Джо Байдън и той се е замислил върху предложението, 
но военните отказват да коментират дали президентът е бил искрен в изявлението си за това получил ли е съвет от тях за 
своите действия или не. 
 
√ Спад на потребителските нагласи в САЩ през септември до 7-месечно дъно  
Потребителските нагласи относно икономическото развитие на САЩ се влошиха изненадващо рязко през септември до 7-
месечно дъно, тъй като нарастващият брой новозаразени с Covid-19 задълбочи притесненията относно близкосрочните 
перспективи на водещата световна икономика. 
Това показват резултати от последно проучване на компанията Conference Board. 
Индексът на потребителското доверие спадна през септември до 109,3 пункта от 1135,2 пункта през август и очаквания за 
повишение към 114,5 пункта. Това представлява влошаване на нагласите на американците за трети пореден месец и най-
ниското им ниво от февруари 2021 г. насам. 
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Индекс на потребителското доверие 

 
 
Индексът, измерващ оценката на американските потребители за текущите икономически условия в страната (въз основна 
на тяхната оценка за текущите бизнес и условия на трудовия пазар), ък се понижи до 143,4 от 147,3 пункта през предходния 
месец. 
В същото време индексът на потребителските очаквания за икономическата активност през следващите шест месеца (въз 
основна на краткосрочните бъдещи очаквания за доходите, бизнес и условията на трудовия пазар) спадна през септември 
до 86,6 от 91,4 пункта през август. 
"Доверието на потребителите спадна през септември, тъй като разпространението на варианта Делата на коронавируса 
продължи да охлажда оптимизма“, коментира Лин Франко, старши директор на проучването на Conference Board. 
"Загрижеността за състоянието на икономиката и краткосрочните растежни перспективи се задълбочиха, докато 
намеренията за харчене на средства за жилища, автомобили и домакински уреди отново отслабнаха. Опасенията за 
краткосрочната инфлация намаляха донякъде, но остават повишени. Доверието на потребителите обаче все още е високо 
от историческа гледна точка, като е достатъчно, за да подкрепи по-нататъшния икономически растеж в краткосрочен план, 
но сега индексът е спаднал с 19,6 пункта спрямо неотдавнашния връх от 128,9, достигнат през юни. Тези спадове през 
последните месеци показват, че потребителите са станали по-предпазливи и е вероятно ще ограничат разходите в близко 
бъдеще". 
 
√ Доларът поскъпва към близо 11-месечен връх спрямо останалите основни валути 
Паундът поевтинява към най-ниските си нива от януари 
Щатският долар поскъпна до най-високи нива от повече от 10 месеца насам спрямо останалите основни валути, тъй като 
растящата доходност на американските държавни облигации направи зелената валута по-привлекателна за 
инвеститорите. 
Доходността на ценните книжа на САЩ започна да се повишава от края на миналата седмица, след като Федералният 
резерв заяви, че вероятно ще започне да намалява месечните си покупки на облигации (програмата си за "количествени 
облекчения") още през ноември и намекна, че може да последва повишаване на лихвените ставки. 
По време на търговията във вторник доходността на 10-годишните американски държавни облигации достигна тримесечен 
връх, нараствайки в рамките на деня с 5 пункта към 1,5374%. 
Това допринесе за поскъпване на щатския долар, като днес доларовият индекс спрямо останалите водещи валути се 
повишава с 0,4% към близо 11-месечен връх от 93,75 пункта. 
Солидният спад на световните пазари на акции допринася за възходящото движение на долара с оглед на неговия статут 
на "валута-убежище". 
Еврото се понижава към 6-седмично дъно около 1,1672 долара. 
Солиден спад с над 1% спрямо долара и еврото бележи британската лира, както на фона на растящата доходност на 
американските облигации, така и с оглед на кризата с горивата във Великобритания. 
В късния следобед паундът се понижи с 1,3% към 1,3529 долара, достигайки най-ниско ниво от средата на месец януари. 
В същото време британската лира поевтиня с 1,2% и спрямо еврото, достигайки най-ниско ниво от юни насам около 0,8640 
паунда за едно евро. 
Японската йена пък се търгува в най-ниски нива от близо три месеца насам, търгувайки се около 111,60 йени за долар. 
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Графика на индекса на долара 

 
 
БНТ 
 
√ Енергийният министър: България е с най-ниската цена на електроенергия в Европа след Полша  
От началото на август се забелязва един сериозен скок на цените на енергоносителите, всъщност той е в цяла Европа. 
Икономиката се възстановява след ковид, има голямо търсене на енергоносители, в същото време заради зелената сделка 
изваждат електроцентралите на въглища от микса на електрическа енергия и това са комплекс от фактори, които обуславят 
повишаването на цените. Това обясни в "Денят започва" по БНТ Андрей Живков, служебен министър на енергетиката. 
България е с най-ниската цена в Европа на електрическа енергия след Полша, подчерта министър Живков. 
Направихме всичко възможно държавните електроцентрали да влязат изцяло в микса, основно ТЕЦ "Марица Изток 2" 
и се получи така, че тя спаси положението, тоест успяхме да задържим цените на долното ниво на Европа. Само за 
сравнение - миналата година за същия период ТЕЦ "Марица Изток 2" беше продала ток на свободния пазар за 12 
милиона лева, към момента те са 86 милиона лева. 
Свободният пазар на електроенергия винаги е притегливо място за спекуланти, към момента ние нямаме официални 
данни за това, заяви още министърът на енергетиката. 
В тази връзка служебното правителство предлага да се преразгледа наредбата за електроносители и да се приведе към 
модерните европейски практики, допълни Живков. 
Днес излиза в годишен планов ремонт единият енергоблок на АЕЦ "Козлодуй", като това не оказва влияние на пазара, пак 
сме на най-ниската цена, обясни министърът. 
От 1 юли пазарът се либерализира по отношение на всички небитови потребители, което за съжаление съвпадна с резкия 
скок на цените на свободния пазар, допълни Живков. 
Една голяма част от потребителите се оказаха клиенти на доставчик от последна инстанция и така ефектът от 
повишението на цените се мултиплицира. Затова предлагаме на КЕВР за определен период от време тази цена да 
бъде смъкната и в същото време да се направи една кампания да речем за три месеца, в която да се обясни на фирмите 
как да си намерят търговец на нормални цени, обясни енергийният министър. 
Той коментира и сериозното повишение при цените на природния газ и възможностите за страната ни по този въпрос. 
Скокът в цената на газа предопредели цената на тока. Ние сме зависими 100% от вноса на газ и 100% зависими от 
цената на свободния пазар. Единствената възможност за диверсифициране в доставките на газ е азерският, който 
е по-евтин в момента, но това не винаги е така, обясни Живков. 
Относно дълговете на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" и БЕХ, Живков заяви, че е провел телефонен разговор със 
столичния кмет Йорданка Фандъкова и предстои да разговарят по този проблем. 
Доколкото знам, Общинският съвет е наел една американска компания, която да направи план-програма за оздравяване 
на "Топлофикация София". Вие знаете, че проблемът не е само в задълженията, а и в комплексното разрешително. 
Очевидно, че МОСВ е правило компромиси, подновявайки комплексното разрешително, но не бих могъл да кажа това 
колко време ще продължава, допълни министърът. 
И още - защо се бави внасянето на Плана за възстановяване и развитие, вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" излиза в планов ремонт  
От 29 септември в АЕЦ "Козлодуй" започва плановият годишен ремонт на шести блок за 2021 г., който е предвидено да 
продължи до началото на ноември. 
В този период ще бъдат извършени необходимите ремонтни дейности на съоръженията и превантивно техническо 
обслужване, които да обезпечат безопасната и надеждна работа на оборудването и системите на блока. 
Ще продължи изпълнението на планираните мерки, свързани с дългосрочната експлоатация. Реакторът ще бъде 
презареден със свежо ядрено гориво за следващата 27-а горивна кампания. 
За 12-те месеца на завършилата 26-а горивна кампания шести блок е произвел над 8 млрд. 200 млн. kWh електроенергия. 

https://bntnews.bg/news/energiyniyat-ministar-balgariya-e-s-nai-niskata-cena-na-elektroenergiya-v-evropa-sled-polsha-1170246news.html
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При изпълнението на предвидените дейности е създадена организация за стриктно прилагане на въведените 
противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на Covid-19. Целта е опазване на здравето на 
работещите, осигуряване на безопасната експлоатация на ядрените мощности и гарантиране на надеждни и стабилни 
енергийни доставки по време на предстоящия есенно-зимен период. 
Другият ядрен енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" – пети, работи съгласно планирания график за електропроизводство. 
 
√ Урсула фон дер Лайен ще посети Белград, Прищина и Подгорица  
С Белград, Прищина и Подгорица продължава днес обиколката на председателя на Европейската комисия на Западните 
Балкани. 
В Скопие снощи Урсула фон дер Лайен заяви, че бъдещето на Република Северна Македония и Албания е в Европейския 
съюз. Тя изрази пълната си подкрепа за начало на преговори за присъединяване с двете страни преди края на годината. 
От Тирана и Скопие председателят на Еврокомисията започна тридневната си обиколка в шестте страни от Западните 
Балкани с фокус върху евроинтеграцията. Визитата е ясен знак за ангажиментите на Брюксел към региона преди срещата 
на върха на 6-и октомври в Словения. 
Урсула фон дер Лайен високо оцени усилията и постиженията на Скопие и Тирана по пътя към европейската интеграция. 
Тя заяви, че сега е ред на Евросъюза да изпълни своите ангажименти по присъединителния процес. Според албанския 
премиер Еди Рама ветото на България за преговори със Скопие поставя страната му в абсурдна ситуация. 
 
√ САЩ постави България в четвърта категория - висок риск от пътуване заради COVID-19  
Съединените щати поставиха България и Норвегия в последната четвърта категория с много висок риск от пътуване заради 
COVID-19. 
Решението на Американската федерална здравна агенция е на базата на броя на заболелите през последните 28 дни. 
В четвъртата най-рискова категория за момента попадат близо 90 държави. 
 
Мениджър 
 
√ Янев назначи нов зам.-министър на МВР  
Със заповед на премиера Стефан Янев за заместник-министър на вътрешните работи е назначена Таня Петрова, съобщиха 
от правителствената информационна служба.  
От началото на септември тази година до момента тя е консултант по правни въпроси в МВР, а преди това, в периода май-
август 2021 г., е консултант по правни въпроси на политическия кабинет на заместник министър-председателя по 
обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи.  
От 2010 г. до 2021 г. Таня Петрова е съдружник и управител в адвокатско дружество, от 1999 г. до 2010 г. е учредител и 
съдружник в адвокатска кантора. Работи като адвокат от 1993 г. Получава образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по право от СУ „Климент Охридски“ през 1992 г. 
 
√ Гълъб Донев: Ще има увеличение на минималната работна заплата  
Ще има увеличение на минималната работна заплата, като в момента се подготвят разчетите за различните варианти за 
нейното увеличение. Това заяви пред Нова телевизия вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев. 
„От началото на годината има средно нарастване от около 14% на минималните доходи в страната. Инфлацията в момента 
е малко над 2%. Това нарастване на доходите, включително и на тези на пенсионерите, изпреварва инфлацията“, каза той. 
Вицепремиерът заяви, че е „За“ повишаване на минималната заплата, но посочи, че скок от 650 на 760 лева, какъвто 
предлагат от КНСБ, е твърде голям и не е обвързан с другите компоненти, които участват в определянето на минималната 
работна заплата. 
„Всяка година цените нарастват, всяка година тези теми се повдигат. Важното е ние да защитим българските граждани и 
българския бизнес, така че те да могат да понесат тези ценови равнища на стоки и услуги, да може инфлацията да бъде 
под контрол. В момента тази инфлация е привнесена и отвън. България е в отворена икономика и това, което се случва 
отвън, се пренася и на българския пазар. Това не може да бъде овладяно от едно правителство”, категоричен бе Донев 
Донев коментира и цените на енергията. 
„Цени 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. 
Донев заяви, че всичко, което се случва не само в България, но и в Европа и по целия свят, няма как да не доведе до 
проинфлационни процеси. 
„Наляха се огромни количества пари в световната икономика – над 15 трлн. евро. В момента, това което се наблюдава в 
България, е инфлация от малко над 2%. Очаква се до края на годината тя да нарасне, заради цените на тока“, коментира 
той, като добави, че цената на тока у нас беше втората най-ниска в Европа след Полша. 
„Предприемат се мерки и действия и към бизнеса, и към потребителите, за да могат да бъдат определени и запазени 
цените поносими за българските граждани”, каза още Донев. 

https://nova.bg/news/view/2021/09/28/341089/%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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Според него всички мерки, които взимат някои държави в ЕС, могат да се случат и в България, стига да има действащ 
парламент, който да ги гласува и приеме. Той обаче е категоричен, че могат да се намерят пари за подобни мерки. 
Според него относно електроенергията може да се предложи да бъдат приети финансови стимули към бизнеса за 
подпомагане цената на тока. 
„Тези 50 лева за мегаватчас трябва да бъдат гласувани от Народно събрание, за да бъде облечено в законова форма и да 
може да се ползва от бизнеса”, обясни Донев относно мерките, които бяха съобщени от властта в понеделник. 
„Има съмнения и се водят разговори в тази посока да се ограничи спекулата, която могат да си позволяват някои големи 
търговци на електроенергия, така че да бъдат минимизирани тези рискови пред пазара и потребителите. Електроенергията 
на българския свободен пазар е тази, която се предлага от българското производство. Тя гарантира и вътрешното 
потребление, голяма част отива и за износ, който не може да бъде ограничен. Ще понесем санкции, ако ограничим износа. 
Но ако се подпомогне бизнесът, това ще помогне да бъдат намалени цените на стоките”, смята социалният министър. 
 
√ КС: Недопустимо е с решение на НС да се ограничава работата на другите власти  
Конституционният съд /КС/ "отклонява искането за установяване на противоконституционност" на Решение на Народното 
събрание от 22 април 2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи. Това се 
посочва в съобщение публикувано на сайта на съда.  
Съдът прекратява делото в тази му част. Решението е прието единодушно с 11 гласа. Конституционният съд посочва обаче, 
че "е недопустимо" с решение на Народното събрание временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията 
и развити в законите правомощия на президента, на изпълнителната власт, на други държавни органи, установени от 
Основния закон и на съдебната власт.  
Според съдиите това е така, включително и в хипотезата при която Министерският съвет изпълнява функциите си до 
избирането на ново правителство.  
Искането да бъде обявено за противоконституционно решението на парламента беше внесено от 60 народни 
представители. Приетият мораториум от Народното събрание срещу решенията на последното правителство на Бойко 
Борисов действаше от 22 април до 12 май, когато встъпи първото служебно правителство на Стефан Янев.  
 
√ НАП ще проверява за нелегална търговия извън стоковите борси  
Проверките на най-големите борси за плодове и зеленчуци се модифицират, след като част от рисковите търговци са 
изнесли дейността си в околностите на тържищата. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите. 
Инспекторите на НАП ще контролират и санкционират нелегалната търговия и извън границата на стоковите борси, 
съвместно с органите на МВР. Нови тържища ще бъдат добавени към местата, където приходната агенция осъществява 
наблюдение и контрол, стана ясно след като данъчните провериха над 40 000 превозни средства, обекти на борсите и 
търговци. 
Преди близо 3 седмици Приходната агенция започна денонощни наблюдения в 13-те най-големи борси в страната. На 
входа и изхода на тържищата бяха организирани контролно-пропускателни пунктове, където инспекторите продължават 
да следят за произхода на стоките, придружаващите ги документи и укриване на приходи от продажби.  
Веднага след началото на акцията, добросъвестните търговци, които законно отчитат продажбите си, отчетоха значителен 
ръст в оборотите си. С над 50% нарасна и движението на плодове и зеленчуци с надлежно издадени фактури и транспортни 
документи. Паралелно с това обаче част от бизнеса с плодове и зеленчуци се изнесе в близост до борсите – на паркинги и 
нерегламентирани складове, където опитите за търговия без документи продължиха. В отговор на това, съвместни екипи 
на НАП, заедно с полицаи, ще контролират тези места и ще санкционират нарушенията на данъчното законодателство.  
"Проверките на тържищата и местата около тях продължават, съвместно с полицията. Правим това не само в полза на 
бюджета, но и за да защитим търговците, които съвестно спазват закона. Ще останем толкова дълго, колкото е 
необходимо, за да ограничим нелоялната конкуренция", каза зам.-изпълнителният директор на НАП Георги Димов. 
 
√ КЕВР даде лиценз за търговия с газ на „Топлофикация София“ и още 4 дружества  
В разгара на най-динамичното поскъпване на цената на природния газ пет дружества получиха лиценз за осъществяване 
на търговия с природен газ, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране, която издава разрешителните. 
Дружествата са: 

• „Газ енерджи файненс“ ЕООД – компанията е собственост на „Арко кепитал мениджмънт“, която има редица 
строителни проекти под името „Парк резиденс“. Едноличен собственик на „Арко кепитал мениджънт“ е Мартин 
Михайлов Макриев. „Газ енерджи файненс“ е управлявано от управлявано от Таня Тошкова Тодорова, която е 
управител също така на компанията за изграждане на жилищни площи „Парк резиденс“, а също така е в Съвета на 
директорите на „Панагюрска медна компания“ и е управител на „Би Пи Ар Нютришънс“. 

• „ОМВ България“ ООД и румънската му компания-майка „ОМВ Петром“ СА 

• „Неохим“ АД Димитровград, което произвежда  формалин, карбамид-формалдехидни смоли, натриев нитрат, 
амониев бикарбонат, райски газ, полиетиленов окис, стъклонапълнени термопласти и др. 

• „Топлофикация София“ ЕАД – най-големият длъжник на „Булгаргаз“, чиито дългове за неплатени доставки на 
природен газ ще достигнат 1 млрд. лв. тази година 

По силата на законовите изисквания след 01.10.2021 г. търговията с природен газ ще може да се извършва единствено въз 
основа на издадена лицензия. 
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След извършен обстоен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на всяко дружество-
заявител да извършва дейността „търговия с природен газ“ в съответствие със законовите изисквания, в решенията на КЕВР 
се посочва, че исканите лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години. 
Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона, което е изключително 
динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, 
оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години. Този срок е и в контекста на политиката на Европейския 
съюз за насърчаване на развитието на възобновяемите енергийни източници като алтернативи на изкопаемите горива, 
особено нефт и газ, както и за подкрепа на декарбонизацията и използването на възобновяеми енергийни източници. 
С приетите от Комисията решения са одобрени и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са 
приложение към издадените на дружествата лицензии за търговия с природен газ. На отделно заседание Комисията прие 
решения, с които одобри бизнес плановете на дружествата за периода 2021-2025 г. 
В съответствие с изискванията на нормативната уредба, преди да приеме решения за издаване на лицензии на пет 
дружества за дейността „търговия с природен газ“ и за одобряване на бизнес плановете, на 08.09.2021 г. Комисията 
проведе открити заседания. На тях представителите на заявителите подчертаха, че приемат без възражения изводите и 
констатациите в изготвените доклади. 
С приетите вчера решения общият брой на енергийните дружества, на които досега Комисията е издала лицензии за 
дейността „търговия с природен газ“, е 22. 
 
√ Шефът на "Булгаргаз" прогнозира поскъпване на газа у нас с над 16% 
През октомври газът в България ще поскъпне с повече от предвижданите 16%, прогнозира изпълнителният директор на 
„Булгаргаз“ Николай Павлов по време на днешното открито заседание в енергийния регулатор. 
Това ще се отрази директно на разходите за парно, което е най-големият потребител на газ в България. 
Причината е, че обсъжданата прогноза на „Булгаргаз“ е правена преди близо три седмици, а само за последния месец 
цените на европейските борси са се увеличили с 50% в резултат на по-голямото търсене на синьо гориво, каза Павлов, 
цитиран от БНР. 
„Прогнозите на водещите агенции, които наблюдават пазара на природен газ, не предвиждат намаление на цените за 
зимния сезон като тези прогнози показват запазване на нивата през следващото тримесечие, дори и през първото 
тримесечие на 2022 година. За последния месец цените на европейските газови пазари са скочили с над 50%. При всички 
положения, дори и при тези увеличения „Булгаргаз“ ще предлага газа минимум на 20% по-евтино в сравнение с тези цени“. 
Още вчера пред БНР експерти допуснаха, че цените на синьото гориво за другия месец може да достигнат 90 лева на 
мегаватчас, което означава повишение за октомври с над 25%. 
От своя страна председателят на енергийния регулатор Иван Иванов днес посочи: 
„Цените в България са с около 20% по-ниски. Следим непрекъснато изявления, които могат да повлияят на цената на 
природния газ в световен мащаб. Изявлението, което направи руският президент Путин преди два дни, че ще се увеличат 
доставките на руски природен газ за Европа, очаквам да даде своето отражение в намаляване цените и вероятно след 
месец ще видим дали има такава промяна, когато обсъждаме цените, които трябва да бъдат определени за месец 
ноември“. 
 
√ Банката за развитие стартира програма за подкрепа на стартъпи  
Българската банка за развитие стартира нова програма с подкрепата на Паневропейския гаранционен фонд, чиято цел е 
насърчаване на инвестициите и намаляване на негативните последици от пандемията от COVID-19. Тя е специално 
насочена към малкия и средния бизнес, творческите индустрии и стартиращите предприятия в производството. 
Новата програма е в размер на 40 млн. евро и предвижда отпускането на директни заеми с по-ниски от стандартните 
изисквания за обезпечение и самоучастие, в зависимост от проекта и бизнес историята на кандидатстващите фирми. 
Кредитите за компании с творчески дейности, които са сред най-засегнатите от пандемията, са до 500 хил. лева. Основни 
предимства са намаленото изискване за обезпечение и минимално самоучастие – 10% от размера на търсения заем. 
Новосъздадените компании без кредитна история, които са с най-затруднен достъп до финансиране, могат да 
кандидатстват за заеми с таван от 250 хил. лева, без да е нужно да залагат имуществото си или да търсят платежоспособен 
съдлъжник. Гаранция за банката ще бъде закупеният чрез заема актив. 
Малките и средните предприятия от всички сектори, които не попадат в другите два сегмента, също могат да се възползват 
от по-добри условия по заемите: от 100 хил. до 5 милиона лева, за срок до 10 г. и гратисен период до 18 месеца. За тях е 
предвидена възможност за финансиране без обезпечение и с намалени изисквания за собствено участие – 2 пъти по-ниско 
от стандартните нива. 
Лихвите по заемите и по трите програми ще бъдат с отстъпка заради покритието от гаранцията на ЕИФ. 
Компаниите вече могат да подават своите заявления за кандидатстване онлайн или на място, в офиса на ББР в София, на 
ул. „Дякон Игнатий“ 1. 
 
√ Над 50% от хотелиерите не отчитат промяна в приходите през август  
През август 53,9% от анкетираните управители на местата за настаняване посочват, че няма промяна в приходите от 
дейността им в сравнение с предходния месец, а 29,9 на сто отчитат увеличение, съобщи Националният статистически 
институт. 
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През следващия един месец 43,6% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "до 100 процента" от разходите 
за дейността със собствени средства, 36,7 на сто - че ще успеят "до 50 процента", а 19.3 на сто от анкетираните посочват, 
че няма да могат да се справят сами. 
През август 50,1 на сто от анкетираните управители на местата за настаняване са предложили на своите клиенти 
алтернативен период за използване на направените резервации, 56,9 на сто са имали намерение да намалят цената на 
пакет услуги, а 42,5% - на нощувката. 
За наетия персонал 14 на сто от ръководителите са предприели като мярка "платен отпуск", 10,7%  - 
"освобождаване/съкращаване", а 5,7 на сто - "неплатен отпуск". От "преминаване на непълно работно време" са се 
възползвали 3,3 на сто от мениджърите, 2,1% са предприели мярката "намаляване на възнагражденията на персонала", а 
1,7 на сто - "дистанционна форма на работа". Същевременно 10,1 на сто от местата за настаняване са се възползвали от 
правителствените мерки за подпомагане на работодателите. 
За бъдещата си активност в краткосрочен план 42,3 на сто от ръководителите смятат да продължат да работят, 32,8 на сто 
- да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 20,5 на сто предвиждат временно да преустановят 
дейността си, а 3,1% прогнозират да я прекратят. 
 
√ Специален фонд ще помага на страните-членки на ЕС за последиците от Брекзит 
Съветът на ЕС окончателно одобри фонд в размер от 5 млрд. евро, предназначен да подпомага страните-членки за 
справянето с отрицателните последици от Брекзит, предава БНР.   
Той ще помага на най-силно засегнатите региони, сектори и общности да покриват допълнителните разходи, да 
компенсират загубите или да преодоляват други неблагоприятни икономически и социални последици, произтичащи 
пряко от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. 
Резервът ще финансира мерки, въведени от 1 януари 2020 г. до края на 2023 г. за покриване на разходите, направени 
преди изтичането на преходния период.  
 
√ Потребителските нагласи в Германия са близо до нивата от преди Covid  
Потребителските нагласи в Германия за октомври се подобриха изненадващо до най-високо ниво от година и половина 
насам. Това е сигнал, че поведението на немските домакинства продължава да оказва подкрепа за възстановяването на 
водещата европейска икономика от кризата, предизвикана от коронавирусната пандемия. Това показват резултати от 
последното проучване на немския институт GfK сред около 2000 потребители, проведено в периода 2-13 септември 2021 
г., предава БНР.  
Индексът на GfK, определящ потребителски нагласи за следващия месец (за октомври 2021 г.) се повиши изненадващо до 
0,3 пункта от -1,1 пункта през септември при осреднени очаквания за понижение към -16 пункта. Това е най-високото ниво 
на индекса от април 2020 г.,  когато Германия се намираше в първата вълна на пандемията от Covid-19.  
Потребителите са по-оптимистични както по отношение на очакванията им за икономическото развитие на Германия, така 
и по отношение на техните лични доходи и желанието им за покупки, показва последното GfK проучване.  
Институтът GfK използва три подиндекса - за икономическите очаквания, очакванията за доходите и склонността да се 
пазарува - за текущия месец (в конкретния случай за месец септември), за да определи настроенията за следващия месец 
(за октомври), като през септември и трите показателя отбелязаха повишения.  
След два месеца на понижения, GfK индексът на икономическите очаквания на германските потребители скочи рязко през 
септември до 48,5 пункта от 40,8 пункта месец по-рано, като индексът вече нараства с цели 24 пункта спрямо същия месец 
на 2020 г.  
Нарастващият оптимизъм сред потребителите сигнализира, че те смята, че германската икономика се намира на пътя на 
възстановяване, въпреки че инерцията е малко по-сдържана от очакваното преди няколко месеца. Стабилният пазар на 
труда също допринася значително за високото ниво на икономически очаквания.  
Подиндексът на потребителските очаквания за доходите също нарасна силно през септември до 37,4 от 30,5 пункта през 
август, отправяйки поглед към върха от 41,2 пункта, достигнат през февруари 2020 г. - непосредствено преди началото на 
Covid пандемията.  
Започващите дискусии около растящата инфлация нямат значително влияние върху очакванията за доходи в Германия. 
Това се потвърждава от факта, че ценовите очаквания на потребителите са намалели незначително през септември. В 
допълнение, изключително стабилните данни за заетостта гарантират, че страховете от безработица и свързаната с тях 
тревога за загуба на доходи в момента не играят съществена роля, отбелязва институтът GfK.  
Индексът, измерващ склонността на германските потребители за покупки на скъпо струващи стоки като автомобили, 
мебели и техника за дома, пък се повиши през септември до 13,4 пункта от 10,3 пункта месец по-рано.  
За разлика от икономическите очаквания и очакванията за доходите, склонността към потребление на скъпо струващи 
стоки е на сравнително ниско ниво. Склонността към консумация ще може да се възстанови устойчиво, само след като тези 
ограничения престанат да съществуват, коментират от GfK.  
Потребителските разходи доведоха до растеж с 1,6% на БВП на Германия през второто тримесечие, осигурявайки подкрепа 
за икономика, която се бори с проблемите, свързани с предлагането в производствената сфера. 
 
√ Европейските борси потънаха в червената територия  
Европейските акции се понижиха до най-ниските си нива от седмица в ранната търговия във вторник, след като 
повишението на доходността по държавните облигации доведе до поевтиняване на акциите от технологичния сектор. 
Негативно на нагласите се отразиха и опасенията за забавянето на китайската икономика, пише Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 5,57 пункта, или 1,2%, до 456,85 пункта, след като скокът на доходността 
по американските държавни ценни книжа сигнализира, че инвеститорите се подготвят за повишение на лихвите и за риск 
от устойчива инфлация. На този фон подиндексът на технологичните фирми SX8P се срина с 3,20%, достигайки най-ниското 
си ниво от един месец. 
Немският показател DAX се понижи със 131,93 пункта, или 0,85%, до 15 441,95 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 отчете спад от 31,17 пункта, или 0,44%, до 7 032,23 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 77,25 пункта 
от стойността си, или 1,16%, достигайки ниво от 6 573,66 пункта. 
Макар че STOXX600 все още е на път към регистриране на пореден тримесечен ръст, волатилната търговия през септември 
доведе до спад на печалбите, тъй като инвеститорите взеха предвид риска от забавяне на възстановяването на световната 
икономика и затягането на паричните политики. 
Днес стана ясно, че печалбите на китайските индустриални компании са нараснали с по-бавно темпо за шести пореден 
месец през август, като енергийната криза в Китай се превръща във все по-голяма заплаха за печалбите. 
„Ситуацията с пандемията остава нерешена. Китайската икономика се забавя и властите все още не са предприели мерки 
за стимулиране. В същото Федералния резерв се подготвя за нормализиране на своята политика“, пишат анализатори от 
BCA Research. 
„Повишената несигурност, съчетана с увеличение на спекулациите, предполага, че краткосрочният път ще бъде неравен“, 
добавят те. 
В понеделник председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че инфлацията в еврозоната може 
да надхвърли дори вече завишените прогнози, но подчерта, че финансовата институция продължава да счита 
инфлационния скок за временно явление. В същото време  председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че 
централната банка ще се противопостави на неконтролирана инфлация, ако е необходимо. 
Цената на книжата на швейцарския производител на компютърни периферни устройства Logitech се понижи с 7,61%, след 
като Morgan Stanley понижи рейтинга си за акциите на компанията. 
Акциите на нидерландската компания за оборудване за производство на чипове ASML поевтиняха с 3,86%, въпреки че тя 
повиши прогнозата си за поръчките през третото тримесечие. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не успях да намерят единна посока в понеделник, докато 
инвеститорите се подготвят за последната седмица от волатилния септември, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна със 71,37 пункта, или 0,21%„ до 34 869,37 пункта, подкрепен от поскъпването 
на акциите на компаниите от енергийния и банковия сектор. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете 
спад от 12,37 пункта, или 0,28%, до 4 443,11 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи със 
77,13 пункта, или 0,52%, до 14 969,97 пункта.   
За разминаването в представянето на трите индекса допринесе скока в доходността по 10-годишните американски 
държавни книжа на фона на оптимизма за икономическото възстановяване и опасенията за инфлацията. За кратко 
доходността премина прага от 1,5%, като това е най-високото ниво от месец юни насам. 
Цените на книжата на технологичните гиганти се понижиха в понеделник, повличайки надолу със себе си S&P 500 и Nasdaq, 
Акциите на Alphabet, Apple и Nvidia поевтиняха съответно с 0,80%, 1,05% и 1,91%. Технологичните акции са смятани за 
чувствителни на движенията на доходността по държавните облигации, тъй като повишението на разходите по дълга може 
да се отрази се отрази на растежа им, а по-високите лихви да направят техните парични потоци по-малко привлекателни. 
Акциите на компаниите, свързани с икономическото възстановяване, записаха печалби на фона на намаляващия брой на 
заразените с COVID-19 в САЩ. 
Цените на книжата на Carnival, United Airlines и Boeing се повишиха съответно с 3,69%, 0,59% и 1,25%. В банковия сектор 
акциите на Goldman Sachs и JPMorgan Chase поскъпнаха съответно с  2,29% и 2,42%. 
В момента САЩ отчита средно по 120 хил. случая на заразените с коронавирус на ден, показват данни на университета 
„Джонс Хопкинс“. Този резултат е значително по-добър в сравнение с пика от началото на септември, когато бяха отчитани 
по средно по 166 хил. случая дневно. 
През уикенда главният изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла заяви, че според него Съединените щати могат да се 
върнат към нормалното „в рамките на година“, като добави, че вероятно ще бъдат нужни ежегодни ваксинации срещу 
COVID-19. 
Пазарът бе подкрепен и от енергийните компании, чиито акции поскъпнаха заедно с петрола. Цените на книжата на Exxon 
Mobil и Occidental Petroleum се повишиха съответно с 2,97% и 7,44%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати във вторник, 
след като редица агенции понижиха прогнозите си за икономическия растеж на Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Вчера Goldman Sachs заяви, че очаква брутният вътрешен продукт на Китай да нарасне със 7,8% през 2021 г., като 
предходната прогноза бе за годишно повишение от 8,2%. По-рано Nomura понижи прогнозата си за растежа на китайската 
икономика от 8,2% на 7,7%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 56,1 пункта, или 0,19%, до 30 183,96 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 19,39 пункта, или 0,54%, до 3 602,22 пункта, , докато по-
малкият показател Shenzhen Composite записа спад от 4,36 пункта, или 0,18%, до 2 402,20 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се повиши с 291,61 пункта, или 1,2%, до 24 500,39 пункта. 
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В Южна Корея показателят Kospi се понижи с 35,72 пункта, или 1,14%, до 3 097,92 пункта. Акциите на SK Innovation 
поскъпнаха с 3,78%, след като компанията обяви съвместен план с Ford Motorза инвестиция от над 11 млрд. долара в нови 
заводи за електрически автомобили и батерии в САЩ. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 изтри 108,6 пункта от стойността си, или 1,47%, достигайки ниво от 7 275,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 6,27 пункта, или 1,10%, до 578,07 пункта. BGBX40 се повиши с 0,86 пункта, или 0,64%, до 134,37 пункта. BGTR30 
напредна с 1,78 пункта, или 0,27% до 651,61 пункта. BGREIT се повиши с 0,22 пункта, или 0,14%, до 160,87 пункта. 
 
√ Цената на газа в Европа надхвърли $1000 за 1000 куб. м  
Цената на газа в Европа при откриването на търговията на 28 септември за първи път в историята надхвърли 1000 долара 
за 1000 кубически метра. Това показват данните на на Лондонската междуконтинентална борса (ICE), предава ТАСС.  
След това цената на октомврийските фючърси в газоразпределителния център Те Те Еф (TTF) в Нидерландия ускори 
растежа си до 1031,3 долара за 1000 кубически метра, като общото покачване на цените на газа от началото на деня 
надхвърли 11%. Въпреки това към днешна дата цената на газа леко се е коригирала и е около 1010 долара за 1000 
кубически метра, като въпреки това продължава да бъде на исторически високо ниво. 
Цената на ноемврийските фючърси в центъра на TTF в момента достигна почти 1040 долара за 1000 кубически метра.  
Експерти, интервюирани по-рано от ТАСС, признаха, че цената на газа в Европа може да достигне 1000 долара за 1000 
кубически метра при определени условия. 
Председателят на борда на "Газпром" Алексей Милър заяви, че силно изоставане в изпомпването на газ в подземни 
хранилища в Европа и нарастващото търсене на газ са довели до факта, че цените на този вид гориво в Европа са счупили 
рекорди и може да надхвърлят стойностите си в близко бъдеще. 
Сергей Комлев, ръководител на отдела за структуриране на цените и ценообразуването на "Газпром експорт", отбеляза, 
че доставките на газопровода от Русия за Европа през 2021 г. са на исторически връх, а "Газпром" е увеличил 
производството на газ с 18,4% на годишна база. 
В същото време европейският пазар на газ през първата половина на 2021 г. се сблъска с изтичане на втечнен природен 
газ (LNG) към пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион и Южна Америка, делът му във вноса спадна от 41,5% на 31%. В 
абсолютни стойности доставките на втечнен природен газ за Европа през този период са намалели с 10,74 милиарда 
кубически метра (или 15,9%).  
 
√ Goldman Sachs понижи прогнозата си за икономиката на Китай  
Икономистите от Goldman Sachs понижиха прогнозата си за икономическия растеж на Китай през 2021 г., тъй като втората 
най-голяма икономика в света е изправена пред „поредния шок на растежа“ заради мерките за намаляване на 
потреблението на електроенергия, пише Си Ен Би Си. 
Банковият гигант на Уолстрийт сега очаква брутният вътрешен продукт на Китай да нарасне със 7,8% през 2021 г., като 
предходната прогноза бе за годишно повишение от 8,2%. Понижаването на рейтинга на Goldman идва след подобни 
ходове и от Nomura и Fitch 
„Сравнително ново, но затягащо се ограничение на растежа идва от повишения регулаторен натиск за постигане на 
екологичните цели за потребление на енергия и енергийна интензивност“, коментират икономистите. 
През септември китайския президент Си Дзинпин заяви, че Китай си е поставил за цел да достигне пик на вредните емисии 
през 2030 г. и нетни нулеви емисии до 2060 година. В последствие бяха създадени национални и регионални планове за 
намаляване на производството на въглища и други процеси, при които се отделят много въглеродни емисии. 
Затягането на регулациите в други сектори и ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 на локално 
ниво също може да натежат китайската икономика, казват от Goldman. 
Във вторник от S&P Global Ratings заявиха, че нарастващата несигурност около китайската икономика може да повлияе на 
перспективите за растеж в целия Азиатско-тихоокеански регион. 
Агенцията понижи прогнозата си за икономически растеж в Китай през 2021 г. от 8,3% на 8%, а тази за целия Азиатско-
тихоокеанския регион от 7,5% на 6,7%. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на колебанията в търсенето  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда на фона на подновените колебания в търсенето, докато 
случаите на COVID-19 в световен мащаб продължават да растат, а в някой региони се наблюдава недостиг на бензин. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,23 долара, или 1,56%, до 77,86 долара за барел. Вчера цената му 
падна с близо два долара, след като по-рано премина прага от 80 долара за барел и достигна най-високата си стойност от 
близо три години. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,21 долара, или 1,61%, до 74,08 долара за барел, след като 
предходната сесия поевтиня с 0,2%. 
В последно време цените на петрола вървят нагоре, тъй като икономиките се възстановяват от локдауните, въведени срещу 
разпространението на коронавируса, и търсенето се повишава. 
Търговците също така очакват Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, 
известни като ОПЕК+,  да решат да запазят стабилни доставките по време на срещата си през следващата седмица. 

https://tass.ru/ekonomika/12521579
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Търсенето на петрол се очаква да нарасне значително през следващите няколко години, като във вторник от ОПЕК 
предупредиха, че светът трябва да продължи да инвестира в производството на петрол, за да предотврати криза, докато 
тече прехода към по-екологични форми на енергия. 
Според източници, цитиращи данни на Американския петролен институт, запасите от суров петрол на САЩ са нараснали с 
4,1 млн. барела за седмицата до 24 септември. През същия период запасите от бензин са се повишили с 3,6 млн. барела, 
а от дестилати – с 2,5 млн. барела. 
 
√ Еврото падна под прага от 1,17 долара  
Курсът на еврото премина под прага от 1,17 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1685 долара, почти 
колкото снощи и близо до най-ниското си равнище отпреди около месец. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1678 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ Трябва да се постигне сближаване между Източна и Западна Европа в образованието, науката и иновациите  
Каквито и фондове за социално и икономическо сближаване да се наливат в България, те няма да имат ефект, докато не 
постигнем сближаване между Източна и Западна Европа в образованието, науката и иновациите. Това заяви президентът 
Румен Радев в изказването си на международния форум на тема „Насърчаване на конструктивния капитал в България: 
разгръщане на потенциала на регионите за развитие на иновациите в частния сектор". Организатор на дискусията, която е 
част от програмата на българското домакинство на инициативата „Три морета", бе Центърът за изследване на 
демокрацията. През юли т.г. българският президент беше домакин на шестата Среща на върха на инициативата, в рамките 
на която се проведе и мащабен бизнес форум с 400 представители на фирми от България и чужбина. 
В рамките на днешното събитие участваха представители на бизнеса, дипломатически представители, на 
неправителствения сектор и държавните институции. В словото си президентът подчерта, че именно от конструктивния 
капитал зависи развитието на отворена, иновативна и конкурентоспособна икономика. Това изисква осигуряването на 
предсказуема и прозрачна среда за българския бизнес, свобода за разгръщане на идеите и създаването на условия от 
страна на държавата за тяхното осъществяване и именно в тази посока са действията на служебното правителство. 
Сред участниците в събитието бяха и част от финалистите в Националния конкурс за иновативно предприятие на 2020 
година. По думите на президента, най-голямата увереност за потенциала и за бъдещето на България са нашите млади хора 
и техните постижения. 
 
√ Янаки Стоилов ще проучи информацията за случайно разпределяне на делата  
В предаването „Още от деня" по БНТ Янаки Стоилов, каза че трябва да се проучи информацията за случайно разпределяне 
на делата. „Никой не бива да манипулира системата за случайно разпределение на делата. Преди време изпратих писма 
по тази тематика и до съдилищата, и до прокуратурата. Интересно е обаче, че от името на главния прокурор питаха какво 
е основанието, за което се иска такава информация. И все още не съм получил, въпреки повторното ми разяснение, 
данните, за да разполагаме с всичко необходимо, за да имаме поглед върху тази чувствителна тема". 
Важно е ВСС да разгледа тези въпроси по отношение на цялата съдебна система, защото установявам, че някои от 
правилата, които действат, позволяват ограничаване на приложението на случайния подбор, затова критерият трябва да 
бъде един и същи, смята Стоилов. „Проблеми има и те трябва да бъдат решавани, което е част от предпоставките за 
обективно правосъдие". 
Предстоящите действия за избор на председател на ВКС, защото съдиите и съдийската колегия във ВСС подходят 
непредубедено и отговорно към въпроса, те могат да дадат доказателства за избор или поне за предложение, което 
отговаря на изискванията за висок професионализъм, опит и почтеност, обясни Стоилов. „Ако аз в началото заявя активна 
позиция и предложа кандидат, това като че ли пренарежда приоритетите. Не искам това да служи като оправдание, но 
мисля че първо трябва да заложим на възможностите за самоуправление в съдебната система. Ако до ВСС не достигнат 
кандидати, които отговарят на тези високи критерии, няма проблем да се ангажирам и да се разшири конкуренцията и да 
се представят различни варианти за избор във ВСС". 
ВСС постъпи йезуитски, тъй като приеха моето предложение да се направи анализ на специализираното правосъдие, 
допълни още правосъдният министър. „Но със срока, който приеха, тримесечен, който отдавна изтече и тъй като не искам 
да чакам и да съм зависим от действията на други, поисках любезно информация от ръководителите на всички 
специализирани структури, те представиха тази информация, която ни даде възможност ни в Министерство на 
правосъдието сами да изготвим анализ и в него се предлага балансирано решение по формулата специализирано 
правосъдие без специализиран съд". 
Преместването на Бюрото за защита на свидетели е единственият законодателен акт на последното Народно събрание, 
обясни Стоилов. „Това не беше по моя инициатива. Бюрото беше освободено от несвойствените функции, ще се прехвърли 
защитата на магистратите на едно място и тази дейност вече протича в последните дни, тъй като влезе Закона в сила. 
Разбира се това не е гвоздеят на правосъдната реформа." 
Следващата седмица ще инициирам срещи както по Единната информационна система на съдилищата, така и по Единния 
електронен портал на правосъдие, заяви Стоилов. 
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√ Социалдемократите гледат към трипартийна коалиция  
Социалдемократическата партия на Германия, която спечели изборите за Бундестаг, планира да сформира трипартийно 
коалиционно правителство със Зелените и Свободната демократична партия до края на седмицата, разкри "Ройтерс". 
Агенцията коментира, че по този начин управляващата в момента коалиция на канцлера Ангела Меркел ще мине в 
опозиция. 
Лидерът на парламентарната фракция на СДПГ Ролф Мюцених заяви, че е готов да се срещне с бъдещите партньори от 
новата трипартийна коалиция и призова Зелените и свободните демократи да се съсредоточат върху срещата и 
предварителните преговори. 
Основният кандидат за канцлер на Германия Олаф Шолц, изрази надежда, че трите партии ще успеят да създадат 
"прагматична и кооперативна коалиция". Така блокът на Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз (ХДС 
/ ХСС), на които Ангела Меркел бе канцлер през последните години, няма да бъде представен в правителството на 
страната. 
На изборите за Бундестаг на 26 септември партията на Ангела Меркел показа най-лошия резултат в историята си, като 
получи 24,1%. Социалдемократическата партия на Германия получи 25,7% от гласовете, Зелените 14,8% от гласовете, а 
Свободната демократична партия 11,5%. 
За първи път Германия няма да се управлява от "Голяма коалиция". Все по-ясно се очертава коалиция на светофара. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - След нови такси в банките внушителни пари "заспиват" в имоти; 
в. Труд - Кирил Петков -двоен гражданин в ГРАО; 
в. Телеграф - Аутобанът тревяса, знаците скрити; 
в. Монитор - 490 осъдени и обвиняеми на свобода с е-гривни; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Артсредите с най-голяма квота след партийците при Радев, има си и тв-синоптичка; 
в. 24 часа - Викаме фирмата, спасявала "Курск", да изтегли кораба, заседнал край Камен бряг; 
в. Труд - Учени от БАН, експерти по морско право и капитани на кораби пред "Труд": Северното ни крайбрежие пред 
азотен апокалипсис; 
в. Труд - Скандалът с Кристалина Георгиева се разраства; 
в. Телеграф - US сенатори пишат на Байдън за Кристалина; 
в. Телеграф - Според Европейско проучване: 1,6 млн. Българи не искат ваксина; 
в. Монитор - Избирателите пак по-малко, този път с 2870 души; 
в. Монитор - Социалният министър обяви: Увеличават минималната работна заплата; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Александър Дунчев, директор на Изпълнителната агенция по горите: В ловни стопанства има скрита 
феодализация и за да не счупим системата, ще говорим с концесионерите; 
в. Труд - Страхил Ангелов от БСП пред "Труд": БСП не дължи нищо на Радев, но той дължи много на БСП; 
в. Монитор - Георги Апостолов, координатор на Центъра за безопасен Интернет: Над 17 хил. са сигналите за сексуално 
насилие над деца; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Русия го доказа - електронният вот е голяма грешка; 
в. Труд - Политическа лимонада в две шишета; 
в. Телеграф - Пестенето от безопасност води до смърт на пътя; 
в. Монитор - В крак сме с е-проследяването. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

