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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
ТВ „Европа“ 
 
√ Високите цени на тока за бизнеса и мерките за компенсация от страна на държавата 
Високите цени на тока за бизнеса и мерките за компенсация от страна на държавата коментира в студиото на „Темите“ 
изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. 
За повече информация, вижте видеозапис на предаването. 
 
Икономически живот 
 
√ Шивашкият бранш изнемогва, иска редизайн на мярката 60:40  
В писмо до вицепремиера и социален министър Гълъб Донев от „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ” 
(БАТОК) съобщават, че по информация на техни фирми-членове забавянето на продължаването на мярката 60:40, което 
към момента вече е 2 месеца (август и септември 2021 г.) ще бъде критично и ще доведе до спиране на тяхната дейност, 
както и до освобождаване на работници. 
До момента браншът проявява разбиране към ситуацията, но икономическият натиск за фирмите се засилва непрекъснато 
и те са готови да защитават своето оцеляване, включително и чрез ефективни протестни действия, ако няма разбиране и 
от страна на държавата, се изтъква в писмото, изпратено и до АИКБ. 
От асоциацията, в която членуват над 100 фирми и организации от шивашката и кожарска промишленост от цялата страна 
се обръщат с призив към всички отговорни институции за предприемане на спешни действия за продължаване на мярката 
„60/40″ и обявяване на нов прием за периода от месец август до края на 2021 г. 
Предлага се ревизиране дизайна на мярката, като се заложи единствено условие за съпоставяне на приходите за 2021 г. 
спрямо 2019 г., както следва: 

• При 20 % спад на приходите за 2021 г. спрямо 2019 г. да се покриват 50% от разходите за труд 

• При 30 % спад на приходите за 2021 г. спрямо 2019 г. да се покриват 60% от разходите за труд. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Според президента Радев е дошло време за коалиции  
Политическата ситуация в България ще се промени, когато партиите осъзнаят, че трябва да има диалог и компромиси, а не 
тяснопартийни интереси. Така президентът Румен Радев коментира в Кърджали последното проучване на агенция „Галъп“, 
което сочи, че 7 партии влизат в следващия парламент, ако изборите бяха днес, като първа сила са ГЕРБ-СДС, а втора - 
"Продължаваме промяната". 
Според Румен Радев сега вече е време за коалиции и партиите са длъжни при третия опит да сформират редовно 
правителство: 
„Ако те успеят да изиграят тази роля - на диалога, на компромиса, на общия поглед за бъдещето на България, аз мисля, че 
ще имаме успех. Виждаме, че в продължение на два парламента ние имаме една стагнация в парламента, имаме една 
безизходна ситуация, която се повтаря. Надявам се една нова политическа формация да донесе раздвижване“. 
Президентът е в Кърджали по покана на областния управител Даниел Делчев, като нито кметът Хасан Азис, нито негов 
заместник присъстваха на посрещането му. Въпреки че ДПС ще издигне свой кандидат за президент, Румен Радев очаква 
подкрепа от електората на тази партия: 
„Никоя партия няма право да си присвоява гласа на хората, българите са свободни граждани, те могат да гласуват за когото 
решат. Познавам много хора от, както казвате вие, електората на ДПС. За мен те са приятели. Те са ми приятели от 
детинство и аз много добре знам отношението на тези хора към мен“. 
Като индикация за подкрепа Румен Радев определи и регистрацията на БСП за участие в президентската надпревара. Той 
очаква изборите да бъдат още по-честни и се надява МВР и службите да представят пред медиите механизмите, по които 
са били купувани гласове. 
 

https://www.tvevropa.com/2021/09/visokite-tseni-na-toka-za-biznesa-i-merkite-za-kompensatsiya-ot-strana-na-darzhavata/
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√ Президентът: Ще се преразгледат правилата за работа на Българската независима енергийна борса  
Ще се преразгледат правилата на Българската независима енергийна борса. Очаквам КЕВР да санкционира всички, които 
спекулират с цените. Това заяви в Пловдив президентът Румен Радев, който откри Европейски форум за социално 
предприемачество. Той увери, че се прави всичко възможно цената на тока да бъде намалена и се разглеждат варианти за 
помощ на бизнеса. 
Поздравявам още веднъж служебното правителство за това, които направи – енергично овладя цените, посочи 
Радев. Държавният глава заяви, че вече са предприети мерки във връзка с покъпването на тока, който фирмите купуват от 
борсата: 
„Ще се преразгледат правилата за работа на Българската независима енергийна борса, очаквам КЕВР да влезе много 
сериозно в своите задължения и да санкционира всички, които спекулират на тази борса“. 
Според президента служебното правителство задължително трябва да внесе в Брюксел Плана за възстановяване и 
устойчивост. 
По този план за България са предвидени 12 милиарда лева безвъзмездна помощ от ЕС за икономическо възстановяване 
от Covid кризата. 
Последната версия на плана е почти готова, като енергетиката и върховенство на закона са двете сфери, в които се правят 
последни уточнения, обяви в интервю за БНР вицепремиерът Атанас Пеканов.  
Радев коментира и кризата със заседналия край Камен бряг товарен кораб „Вера Су“. 
Според президента ситуацията около заседналия плавателен съд е в резултат от "десетилетно безхаберие по отношение 
на морското спасяване". 
"Искам да ги поздравя хората, които работят там, и по инициатива лично на министъра, че се прехвърля горивото от кораба, 
то вече не е на този кораб, оставено е минимално количество, така че да може екипажът да има условия за живот на този 
кораб. Вие представяте ли си какво би могло да стане, ако десетки тонове гориво се излеят от този кораб. Това са 
непоправими щети". 
Румен Радев подчерта също, че очаква  интензивна работа по различните сценарии за излизане от кризата , които зависят 
от метеорологичните условия: 
"Така, че да не допуснем, на първо място, загуба на живот, защото екипажът е на кораба. И в момента, заедно с 
Министерството на транспорта, военноморските сили, военновъздушните сили са ангажирани като организация в случай 
на усложняване да се спасява и екипажа, и надявам се, да се минимизират всякакви щети за екологията в морето". 
Радев отново предизвика за пряк сблъсък на изборите лидера на ГЕРБ, като го призова да се кандидатира за президент на 
вота на 14 ноември. 
Бойко Борисов неведнъж е заявявал, че ще се кандидатира точно на тези избори. Като човек на думата и обещанията, аз 
очаквам да си ги спазва. Нека излезе на тези избори, спечели ги и внесе своите демократични ценности в президентската 
институция, каза още Румен Радев. 
"Той всеки ден почти критикува президентската институция, обявява я в диктаторство, ами нека излезе на тези избори, 
спечели ги и внесе своите демократични ценности в президентската институция". 
Пред три дни Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ до последния момент няма да обяви кандидата си за президент. 
Според Борисов партията му е подложена на репресии и ако обяви по-рано кандидата си, той ще бъде "докопан" и с него 
"ще се саморазправят, още преди да има имунитет". 
 
√ Илияна Йотова е домакин за заключителната част на международна конференция за българската литература  
Вицепрезидентът Илияна Йотова е домакин за заключителната част на международната пътуваща конференция 
"Живописна България. Български литературни маршрути II". В международния проект участват учени и студенти от 10 
европейски университета, два от които български - пловдивският "Паисий Хилендарски" и СУ "Свети Климент Охридски". 
Сред останалите участници в академичната програма са висши учебни заведения от Атина, Варшава, Санкт Петербург, 
Страсбург и Хайделберг. 
"Това е една академична програма, която дава шанса българската литература да бъде видяна, разчетена, интерпретирана 
от различни културологични контексти едновременно", казва един от научните ръководители на програмата професор 
Любка Липчева. 
Учените са разработили 15 литературни маршрута, които съчетават произведения на български автори със 
забележителности в България. 
Предстои отпечатването на литературен атлас с разработените маршрути. 
 
√ В МС ще бъде представен докладът за неизплатените средства на пътностроителните фирми  
Очаква се в Министерския съвет да бъде представен докладът на работната група, създадена за уточняване на детайли от 
финансов и правен аспект за намиране на решение с неизплатените от държавата средства на пътностроителните и 
пътноподдържащите фирми. 
Заместник-министърът на правосъдието Христо Демерджиев вече коментира, че едно от предложенията предвижда 
договорите за поддържане на пътищата да бъдат прекратени, а зимното почистване да бъде гарантирано с анекси към 
действащи договори: 
"Като се раздели предметът на договорите на две части, условно казано, тези, които са дейности неотложни, зимното 
поддържане, дейност, свързана с националната сигурност и живота и здравето на хората по пътищата да продължат да се 
изпълняват до края на месец април или края на месец май следващата година, а в другата си част, където договорите 
касаят планови ремонти, те да се прекратят и отношенията да се уредят на извъндоговорно основание". 
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От бранша вчера организираха национален протест, след който стана ясно, че остават в протестна готовност до изпълнение 
на искането им за изплащане на дължимите суми и предупредиха, че подготовката за предстоящия зимен сезон е спряна. 
 
√ Изтича срокът за коригиращи данъчни декларации  
Днес изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации. Допълнение или корекция в данъчните декларации 
могат да направят както хората, които са задължени да декларират доходите си, така и фирмите. За физическите лица 
кампанията за деклариране и плащане на данъците за миналата година изтече в края на април, а за фирмите - в края на 
юни. 
Най-лесният начин да се направи промяна е онлайн чрез персонален идентификационен код.  
Вчера от приходната администрация предоставиха неокончателни данни, според които 3 600 лица вече са се възползвали 
от възможността. 
 
√ Последен ден да се преброим електронно  
Крайният срок за електронно преброяване изтича днес, припомнят от Националния статистически институт. 
Срокът за попълване на преброителната карта по интернет бе удължен до 30 септември заради проблемите в началото на 
кампанията. Междувременно от Националния статистически институт организираха изнесени пунктове, в които всеки 
може да се преброи.  
При електронно попълване на картата се генерира код, който се изпраща до един от членовете на домакинството. Този 
код трябва да бъде предаден на преброител, но ако не сме у дома, когато преброителят е позвънил на вратата, би трябвало 
да остави лепенка или табелка на бравата, от която става ясно, че адресът е бил посетен и на която има контакти за обратна 
връзка. Ако кодът не е подаден на преброител, не се дължи глоба. 
Физическите посещения на преброители са възможни до 10 октомври 
 
√ Проучване на НСИ отчита влошаване на бизнес климата и през септември 
Мениджърите във всички стопански сфери прогнозират нарастване на цените  
През септември стопанската конюнктура в страната се влошава за втори пореден месец в резултат на понижение на 
позитивните нагласи в повечето наблюдавани сектори - промишленост, строителство и търговия на дребно, докато в 
сферта на услугите има известна стабилизация спрямо предходния месец. Мениджърите във всички стопански сфери 
прогнозират нарастване на цените. 
Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият показател на бизнес климата се понижава през септември с 2,4 пункта спрямо август, когато отбеляза спад с 2,3 
пункта. 
По този начин показателят на стопанската конюнктура продължава да отстъпва от върховете, достигнати в края на пролетта 
и началото на лятото, когато индексът успя да се възстанови от рекордните дъна през март и април 2020 г. (по време на 
първия пандемичен локдаун). 
 

 
 
Въпреки новото отслабване на стопанската конюнктура през септември, съответният показател все още остава малко над 
неговото дългосрочно осреднено ниво. 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява през септември с 0,9 пункта след спад с 1,5 пункта 
през август, като последната анкета на НСИ отчита по-резервирани оценки на промишлените предприемачи за настоящото 
бизнес състояние на предприятията. Според тях настоящата производствена активност е леко намалена, като и 
очакванията им за следващите три месеца са неблагоприятни. 
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Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа 
среда, следван от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 51,3$, 24,9% и 
24,0% от предприятията. 
По отношение на продажните цени в промишлеността, 15,6% от мениджърите продължават да очакват те да се повишат 
през следващите три месеца. 
 

 
 
През септември 2021 г. показателят "бизнес климат в строителството" спад със 7,3 пункта след повишение с 0,7 пункта 
през август, като влошаването е в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за 
бизнес състоянието на предприятията. Анкетата на НСИ регистрира и негативни мнения относно получените нови 
строителни поръчки през последния месец, което е съпроводено и с леко влошени очаквания за дейността през 
следващите три месеца. 
Основният проблем за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, недостига на работна сила 
и цените на материалите. 
По отношение на продажните цени нараства делът на строителни предприемачи, които очакват те да се повишат през 
следващите три месеца. 
 

 
 
През септември съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 2,6 пункта след спад с 5,7 през 
предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес 
състоянието на предприятията. Последната анкета на НСИ регистрира и по-песимистични мнения както за обема на 
продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца 
Според търговците на дребно основната пречка за развитието на дейността в сектора е свързана с несигурната 
икономическа среда, като през септември се наблюдава нарастване на негативното ѝ влияние. Следват недостатъчното 
търсене и конкуренцията в бранша. 
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Нараства делът на търговците на дребно, които отчитат увеличаване на цените през текущия месец, като 23,4% от 
мениджърите предвиждат те да продължат да се повишават и през следващите три месеца 
Относно продажните цени търговците на дребно предвиждат леко повишение, въпреки че по-голямата част от тях очакват 
те да останат без промяна през следващите три месеца. 
 

 
 
Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" пък запазва приблизително нивото си от август, когато се 
понижи с 3,7 пункта. Оценките на мениджърите за настоящото търсене на услуги се изместват към по-умерените мнения, 
като очакванията им за следващите три месеца са неблагоприятни. 
Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да ограничават в най-голяма степен развитието 
на бизнеса. 
Относно продажните цени в сектора на услугите анкетата отчита известни очаквания за повишение през следващите три 
месеца. 
 

 
 
Трябва да се има предвид, че влошаването на стопанската конюнктура в нашата страна през септември е в момент, когато 
продължава да има политическа криза, изразена в предстоящи поредни предсрочни парламентарни избори. Влошаването 
е факт и в началото на нова вълна на коронавирусната пандемия и идва на фона на растяща инфлация не само у нас, но и 
в глобален план, дължащата се в най-голяма степен на силен ръст на енергийните цени (електричество, природен газ и 
суров петрол) и на недостиг на суровини и материали за производството. 
 
√ Протести на пътностроителните фирми в цялата страна 
Браншовата камара „Пътища“ ще поиска спешна среща със служебния премиер Стефан Янев  
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С блокади на пътища фирми от пътностроителния и пътноподдържащия бранш отново излязоха на протест заради 
неполучени суми по договори, които правителството смята за неправомерни. От кабинета предлагат зимното почистване 
да бъде уредено с анекси към вече действащи договори. 
Протестиращите представители на пътностроителни и пътноопддържащи фирми блокираха за кратко движението по 
столичния бул. "Дондуков". Протестната демонстрация се проведе в пространството между Министерския съвет и 
президентството. 
В района имаше засилено полицейско присъствие, звучеше маршова музика, свирки и тъпани. 
Представителите на пътните фирми се събраха пред Министерския съвет, облечени със сигнални жълти жилетки и плакати 
с основните им послания за това, че държава без пътища няма, че всеки труд трябва да се заплаща, че фирмите искат 
свобода за бизнеса си, като посочват, че те не са „политическа дъвка“. 
Основното искане на фирмите е договорите им за строителство и поддръжка на пътищата да се признаят за действащи и 
да се намери разумна сума пари, която да осигури съществуването на пътностроителните фирми - това каза Стефан Чайков, 
председател на Управителния съвет на Браншова камара „Пътища“. Той уточни какви са основните различия между двете 
спорещи страни: 
Според юристите от работната група поради надвишаване на прогнозните стойности в договорите, те са изчерпани и 
финансовите отношения между фирмите и Пътната агенция трябва да бъдат уредени по друг начин. 
Юристите на браншовата камара са на мнение, че договорите са действащи, а прогнозата стойност не е крайна, а 
определящото за продължителността на договорите е тяхната крайна дата. 
Днес Браншовата камара „Пътища“ ще внесе становище в Министерския съвет и ще поиска спешна среща със служебния 
министър-председател Стефан Янев. 
Протести се провеждат в цялата страна 
Работещи в строителни фирми от Пазарджик блокираха с тежки машини входния път към магистрала "Тракия". И те искат 
да бъде възстановено държавното финансиране за поддръжка и строителство на пътища. От полицията организираха 
обходни маршрути, а кореспондентът на БНР съобщи, че движението по пътя вече е възстановено. 
С движение в кръг тежкотоварни камиони блокираха кръстовището на пътния възел Благоевград-юг, свързващ магистрала 
"Струма" с международния път Е-79. 
В същото време стотици работници от пътностроителни фирми протестираха мирно зад мантинелите с настояване 
държавата да се разплати с работодателите им, а те да получат пълния размер на изработените си заплати. 
Заради затрудненията в бранша ангажираните в този бизнес вече пети месец вземат само част от възнагражденията си. 
Лятното поддържане на пътищата и почистването им е спряло преди три месеца, заявиха организаторите на протеста в 
Благоевград. 
Има реална опасност зимното поддържане и почистване да бъде спряно, тъй като няма никакви пари за осигуряване на 
материалите, а и много хора са напуснали работа. 
Работници на пътно-строителни фирми протестираха и в Бургас. Те затвориха едното платно на пътя Бургас - квартал 
Ветрен - в района, където се строи северният обходен път на града. 
30 млн. лева са задълженията на Пътната агенция към пътностроителните фирми в Бургаска област, казаха от Браншовата 
камара „Пътища“. 
500 са работниците на пътностроителните фирми в Бургаска област. От април месец са спрени плащанията на държавата 
към фирмите за ремонти и пътно поддържане. Най-големият строителен обект в областта е северният обход на Бургас. 
Близо 70 работници, ангажирани на обекта, протестираха днес: 
"Парите, които бяха заделени за самия обект, приключиха и няма вече финансиране на обекта. Самата фирма вече започна 
на кредити да изплаща заплатите на служителите". 
"Засега не дължим пари на работниците, теглим заеми и се оправяме по някакъв начин“ 
„Казусът е за разплащането на дължимите средства на пътностроителните фирми в цялата страна за изпълнени дейности. 
От април месец до момента няма разплатен 1 лев за тази извършена работа", казаха участници в протеста. 
5-6 са строителните обекти по републиканската пътна мрежа в областта, казаха от браншовата камара „Пътища“. 
Близо 200 работници от „Пътни строежи – Велико Търново“ блокираха за 15 минути международния път Русе – 
Свиленград при южния подход за Велико Търново. Образуваха се километрични опашки от тирове и леки автомобили. До 
инциденти не се стигна. При засилено полицейско присъствие работниците спряха движението по международния път, 
притеснени за бъдещето си: 
„Нямаме от доста време пари за пътищата, които сме изградили до сега“. 
„В тази ситуация, в която е в момента държавата, всичко е възможно“. 
„Не се ли плати, не се ли оправят нещата, просто се срива цялото пътно строителство в България, не само при нас“. 
Над 3 милиона лева не е платила държавата през Пътната агенция за зимната поддръжка, отделно са още над 25 милиона 
лева, които „Пътни строежи – Велико Търново“ чакат за извършени пътни ремонти. Това поставя под въпрос бъдещето на 
дружеството, заявиха неговите управители Филип Маринов и Румен Игнатов. 
„Това ни поставя в крайно неизгодно положение да си покрием текущите разходи, да плащаме заплати, камо ли да мислим 
за инвестиции“, посочи Маринов. 
„В нашата фирма има 460 човека. Платени са им заплати, данъци, осигуровки, но за следващия месец вече не можем да 
гарантираме“, заяви Игнатов. 
От понеделник „Пътни строежи – Велико Търново трябва да започнат работа по ремонта на 22 километра от северната 
страна на Прохода на републиката. Има възлагане, няма плащане, посочиха от дружеството. 
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Работници от пътностроителна фирма блокираха за час главния път Русе-Бяла в района на разклона между селата Мечка 
и Иваново. Недоволството на работниците е заради неизплатени от държавата средства за извършени от компанията 
дейности по ремонт и поддръжка на пътищата в региона. 
Всички протестиращи бяха облечени в сигнални жилетки и носеха плакати с надписи "Искаме си парите. Стига само 
обещания", "Платете ни сега!", "Не сме крадци!", "Ще има зима без снегорини!" 
"Ние сме тук, за да получим това, което сме изработили и да имаме работа - това е. Нищо повече от това. От началото на 
годината досега имаме неизплатени и от миналата година. Сертифицираните са 28 милиона и очакваме сертифициране 
горе-долу за около 20", каза Петко Николов, управител на пътноподдържащата фирма. 
Полицаи отбиваха движението по обходен път и по този начин никой от пътуващите по маршрута не разбра, че има такъв 
протест. 
Пътностроителни работници затвориха за около 10 минути пътя между Сливен и Ямбол, протестирайки 
заради  неизплатените им от четири месеца заплати. Само за Сливенска област изпълнените проекти, възложени от 
Агенция "Пътна инфраструктура" през 2021 година са за около 50 милиона лева,  коментира организаторът на протеста 
Любомир Георгиев, технически ръководител във фирма „Пътно поддържане" Сливен. 
Мнозина от собствениците на фирми са изплащали процент от заплатите на работниците, каза Любомир Георгиев.   
"Ние искаме да работим! Просто ще бъдем принудени от невъзможност за самофинансиране и ще спрем работа.   
Протестиращите работници коментираха, че вече трудно се справят с ежедневните нужди.   
"Никой не ни чака. Имаме толкова сметки натрупани вече. Притискат ни и банки. Всичко притиска".  
"От февруари. Казват, че няма пари, не са изплащани. И чакаме, чакаме, и колко да чакаме"?   
Според някои мнозина вече са напуснали и са избрали пътя към Западна Европа.   
"Хората напускат. Всички бягат вече. Кой за Германия, кой за Испания…". 
Протестиращите коментираха още, че ако няма пари за заплати, няма да работят, а под въпрос остава зимната поддръжка 
на републиканската пътна мрежа. 
 
√ Стефан Чайков: Не сме убедени, че това, което предлага правителството, е в наш интерес  
Интервю на Георги Марков със Стефан Чайков в предаването ''Нещо повече'' 
"Правителството сложи на масата тяхното решение, но ние не сме декларирали, че сме съгласни и че сме готови да го 
обсъждаме. Тезата на държавата е, че нашите договори са изчерпани, тъй като е достигната прогнозната им стойност. А 
тезата на нашите юристи, подплатена и със съдебна практика, ясно доказва, че прогнозната стойност не е окончателна 
стойност на договора и единствената лимитираща мярка в договора е крайната му дата. ... Не сме убедени, че това, което 
предлага правителството, е в наш интерес". Това заяви пред БНР инж. Стефан Чайков, председател на Браншовата камара 
"Пътища". 
Според инж. Чайков би трябвало правителството да се опита в диалог с бранша да намери средната позиция между 
крайните мнения, за да се намери взаимноприемливо решение: 
"Финансовото предложение, което ни се направи на срещата вчера - като част от цялостното решение, е крайно 
незадоволително. Става дума за това каква част дължимите ни суми да получим до края на годината. То също трябва да 
бъде предмет на разговор с премиера и с финансовия министър".  
Стефан Чайков подчерта, че от бранша не приемат обвързването на протестите днес със заданието на работната група. 
Утре Браншовата камара "Пътища" ще внесе становище в Министерския съвет и ще поиска спешна среща със служебния 
министър-председател Стефан Янев: 
"Ще подготвим писмено предложение, в противовес на това, което ни се представя, включително и със схема на 
разплащане, което би обезпечило нормалното съществуване на пътностроителните фирми", обясни инж. Чайков. 
Оставаме в протестна готовност, посочи той и уточни, че остават и с желание за диалог с правителството, "за да няма зима 
без снегорини". 
Интервюто на Георги Марков със Стефан Чайков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Затварят Хаинбоаз (Прохода на републиката) за ремонт  
Проходът на Републиката ще бъде затворен за движение от 4 октомври до края на месеца. Причината е ремонт на 22 
километра от северната му страна в област Велико Търново. Ремонтът е за два милиона и сто хиляди лева. 
Между 8000 и 12 000 автомобила преминават на денонощие през Прохода на Републиката, чието състояние на 
територията на Великотърновска област е силно компрометирано. Има скъсани предпазни мрежи и мантинели, скатовете 
се нуждаят от обрушване и стабилизиране.  
„Имаме силно компрометирана настилка в цялото протежение на Прохода на Републиката – от Килифарево до върха. Този 
ремонт е наложителен от гледна точка на безопасното преминаване през него“,  заяви Венцислав Ангелов, директор на 
Областното пътно управление във Велико Търново. По време на ремонта на прохода, който е най-пряката връзка за 
тежкотоварния трафик между Северна и Южна България, леките автомобили ще минават през прохода „Шипка“, а 
камионите могат да ползват Ришкия и Котленския проход.  
Все още Пътната агенция не е приключила с процедурите за узаконяване на Прохода на Републиката, чиято северна страна 
е без Акт 16 от 2008 година. 
 
√ Започна кандидатстването за петото издание на „Академия за местни предприемачи“  
Интервю на Катя Василева с Елица Баракова и Явор Гочев 

https://bnr.bg/horizont/post/101533768/stefan-chaikov
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До 25 октомври можете да кандидатствате в „Академия за местни предприемачи“. Инициативата е създадена специално 
за хора с предприемачески идеи, които искат да стартират собствен бизнес в тютюнопроизводителните региони в страната 
– областите Кърджали, Хасково, Благоевград и Силистра. 
Желаещите могат да кандидатстват безплатно, чрез попълване на онлайн формуляр, а одобрените ще участват в 
практически насочени обучения с ментори с дългогодишен бизнес опит. 
Организират се и уебинари и срещи на място, за да бъде разяснено на хората как могат да кандидатстват. 
„На 6 октомври имаме среща в Благоевград, на 18 октомври ще имаме още един уебинар. Възможни са и индивидуални 
консултации по телефона“, каза Елица Баракова – изпълнителен директор на BCause. 
Както и в предишните четири издания на Академията, има награден фонд, който тази година е в размер на 30 000 лв. и е 
предоставен от компания за производство на тютюневи изделия. 
„За изминалите четири години наблюдаваме една устойчивост, която много ни радва. Направихме успешни проекти, които 
съществуват към днешна дата. Академията е подкрепила с почти 100 000 лева тези проекти“, каза в ефира на радио 
София Явор Гочев - програмен директор на Център Ринкър. 
Разходите за път и настаняване на одобрените участници по време на обученията ще бъдат покрити от организаторите. 
Имената на победителите ще станат ясни в края на месец януари 2022 г. 
Подробности можете да чуете в интервюто на Катя Василева с Елица Баракова и Явор Гочев 
 
√ Пловдив е домакин на конференция за икономиката в зелен преход  
Факултетът по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е домакин на 
международна конференция, посветена на зелената икономика. 
За участие във форума са поканени директорът на дирекция „Чиста планета“ на Европейската комисия Розалинде ван дер 
Влис, президентът на България (1997-2002 г.) Петър Стоянов, евродепутатите Радан Кънев и Цветелина Пенкова. 
Конференцията ще срещне учените и бизнеса, които ще дискутират как българската икономика да се справи с прехода и 
да се възползва от възможностите, които той предоставя. 
Ще бъде представен опитът на ЕС, Великобритания, Южна Корея, Китай, Русия и други страни.  
Един от основните панели, който се организира със съдействието на Тракия икономическа зона (ТИЗ) е посветен на 
секторните ефекти на Зеления пакт върху важни отрасли на икономиката - минната индустрия, енергетиката, 
строителството, туризма и други. 
Рисковете и възможностите пред финансовия сектор и натискът върху бюджета ще бъдат също сред акцентите. 
Ще се обсъждат още регионалните дисбаланси и пазарът на труда в условията на зелен преход. 
 
√ Юлиян Попов: Датата за затваряне на въглищните централи за мен е 2035 година  
Интервю на Юлияна Корнажева с Юлиян Попов 
Виновна ли е зелената сделка за високите цени на тока и за какъв енергиен преход трябва да настоява България пред ЕС.  
"Цените на тока нямат нищо общо със зеления преход и със зелената сделка, това се вижда от данните по целия свят", каза 
пред БНР Юлиян Попов, политически съветник на Европейската климатична фондация. 
"Разбира се, цените на енергията глобално, се движат от много фактори, виждаме какво става в Китай, който дърпа и много 
газ и много въглища от международните пазари. Цените на газ и на въглища на азиатските пазари са рекордно високи. А 
европейската енергетика също зависи от внос и на газ, и на въглища, виждате какво става в Полша, дори те зависят от внос 
на въглища. Цените на емсиите също имат някакво отражение върху вдигането на цените на тока, но много малко. 
"Цените, които плащат нашите въглищни централи за вредните емисии, те не отиват в Брюксел, те остават в България. 
Влизат във фонд "Сигурност на енергийната ситема" и създават по-добра възможност на правителството да действа в 
различни посоки. 
Сега правителството предприема мерки за облекчаване на бизнеса, правят го и други правителства. Според мен е важно 
те да бъдат прости и бързи. И после да се мисли за стратегия за развитие за затваряне на въглищни централи, за изграждане 
на нов капацитет, за политики за енергийна ефективност", смята още Попов. 
"Според мен преходът няма да е плавен, но трябва да бъде ускорен. Датата за затваряне на въглищните централи за мен 
е 2035 година. За това настояват и от АИК. Затова работодателските организации могат да започнат да планират прехода 
си, да преговарят за компенсации, за допълнително обучение...", каза още в "Нещо повече"  Попов. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Стабилизация на потребителските и бизнес нагласи в ЕС през септември, но при влошаване в България  
Икономическите нагласи в еврозоната и в целия Европейски съюз стабилизираха през септември около нивата през август, 
показват резултати от последно проучване на Европейската комисия, оповестени в сряда. 
За България обаче ЕК отчета влошаване както на икономическите, така и на нагласите на потребителите, потвърждавайки 
оповестени по-рано през деня резултати от последно проучване на Националния статистически институт за стопанската 
конюнктура в страната през настоящия месец. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в рамите на ЕС, остана през септември в августовското ниво от 116,6 пункта, 
докато съответният индекс за еврозоната нарасна слабо до 117,8 от 117,6 пункта. 
Стабилизацията на икономически нагласи в ЕС и в частност в еврозоната е в резултат на подобрение на доверието в 
строителството и стабилизация/леко подобрение в индустрията, но при известно влошаване в сферата на услугите и 
търговията на дребно. 

https://bnr.bg/post/101533799
https://bnr.bg/post/101533789/ulian-popov
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Индексът на потребителското доверие за еврозоната пък се повиши през септември до -4,0 от -5,3 пункта, а за целия ЕС до 
-5,2 от -6,3 пункта. 
В същото време аналогичният индекс на икономическите нагласи в България падна през септември до 98,9 от 99,9 пункта 
през август, достигайки най-ниско ниво от май 2021 г. 
Индексът на потребителското доверие в България пък се влоши през септември до -22,0 пункта от -19,9 пункта през август, 
влошавайки се за втори пореден месец и достигайки най-ниско ниво от май насам. 
В същото време индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар, бележи повишение през септември както 
в рамките на целия ЕС (до 113,6 от 112,6 пункта), така и в еврозоната (до 113,6 от 112,8). 
За България обаче индексът на заетостта се понижава през текущия месец до 109,8 от 111,7 пункта месец по-рано. 
 
√ Търговските петролни запаси в ЕС с резки колебания заради Covid пандемията  
В резултат на кризата с Covid-19 търговските петролни запаси в ЕС са претърпели екстремни колебания през юни 2019, 
2020 и 2021 г., сочат данни на Евростат. 
Те са нараснали през юни 2020 г. с 978%  в сравнение с юни 2019 г. (преди коронавирусната пандемия), след което обаче 
са спаднали със 186% през юни 2021 г. в сравнение със същия месец на миналата година. 
Евростат посочва, че тази промяна е свързана с мерките, свързани с Covid-19, които ограничиха движението и транспорта 
и почти напълно спряха търсенето на редица горива през 2020 г. С постепенното премахване на Covid ограниченията обаче 
търсенето на петролни продукти започна бавно да се нормализира и търговските запаси на петрол в рамките на 
Европейския съюз през юни 2021 г. бяха коригирани до 55 145 хиляди тона и представляват 33% от общите петролни 
складови запас в размер на 167 651 хиляди тона. 
 
 
 
 
 
 

Аварийни и търговски петролни запаси в ЕС през юни 2021 г. 

 
 
Вътрешните търговски запаси от петрол могат да се колебаят според нуждите и тенденциите на пазара, за разлика от т.нар. 
„аварийни петролни запаси“, които като размер са доста стабилни, тъй като отразяват задължения, които се изчисляват на 
годишна база. Търговските запаси, въпреки че се държат от икономически оператори на националната територия за 
техните собствени оперативни и търговски нужди, могат да бъдат от решаващо значение по време на кризи, поради което 
държавите от ЕС трябва да докладват тези запаси заедно с аварийните петролни запази, напомня Евростат. 
Държавите членки на ЕС с най-големи колебания в търговските петролни запаси през юни 2021 г. в сравнение с юни 2020 
г. бяха Гърция (ръст с 286% през юни 2020 г. спрямо юни 2019 г., последван от спад с 61% през юни 2021 г.), Естония (+197%, 
-51%) и Дания (+97%, -33%). 
 

Промяна на търговските петролни запаси в ЕС през юни 2020 и 2021 г. 
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В количествено изражение, европейските страни, регистриращи най-големите промени в търговските петролни запаси, 
бяха Италия (ръст с 1963 хил. тона през юни 2020 г. спрямо юни 2019, последван от спад с 1085 хил. тона през юни 2021 г.), 
Дания (+1293 хил. т., -874 хил. т.) и Гърция (+1116 хил. т., -916 хил. т.). 
Според Евростат търговските петролни запаси в България обаче са намалели през юни 2020 г. с 11% спрямо юни 2019г., 
след което са се повишили през юни 2021 г. с 12% (спрямо юни 2020 г.). В количествено изражение, търговските петролни 
запаси в България са намалели през юни 2020 г. спрямо юни 2019 г. със 73 045 тона до 577 955 (от 651 000 през юни 2019 
г.), след което са нараснали с 67 522 тона до 645 477 тона към юни 2021 г. 
Общите петролни запаси и запасите на петролни продукти в България (търговски запаси и аварийни запаси) към юни 2021 
г. пък са в размер на 962 118 тона, показват още данните на Евростат. 
 
√ Германия след изборите: Либерали и Зелени търсят общ знаменател  
В Германия Зелените и либералите (Свободната демократична партия) започнаха предварителни разговори за влизане в 
коалиция. Те ще продължат в петък в разширен състав, обявиха ръководствата на двете партии. 
Остава отворен въпросът дали тяхното участие в кабинета ще е с канцлер от победилата на изборите 
социалдемократическа партия или от втората политическа сила, консервативния блок ХДС/ХСС. 
След втория кръг предварителни разговори със Зелените в петък либералите ще преговарят с консервативния блок 
ХДС/ХСС в събота, а в неделя - със Социалдемократическата партия. 
„Разбрахме се да не изнасяме информация за съдържанието на разговорите“, заяви генералният секретар на Либералната 
партия Фолкер Висинг, но подчерта, че не изключва нито една коалиция – „светофар“, под ръководството на 
социалдемократите, или „Ямайка“ с канцлер на консерваторите: 
„За нас водещи са политиките и тъй като няма промяна в политическите намерения на партиите, „Ямайка“ остава 
предпочитаната коалиция“. 
„Трябва да търсим общия знаменател, а не разликите, Германия има нужда от бързо съставяне на стабилно правителство“, 
коментира Михаел Тойрер, заместник-председател на парламентарната група на либералите. 
Общия знаменател либералите виждат в модернизирането на инфраструктурата и образованието, дигитализацията на 
администрацията, въвеждането на точкова система за прием на квалифицирана работна ръка извън Европейския съюз, но 
основните различия са съществени и докато либералите категорично отказват повишаването на данъците за финансиране 
на климатичните реформи и настояват за запазване на дълговата спирачка, Зелените се застъпват за по-голяма намеса на 
държавата за постигането на климатично неутрална икономика. 
 
√ Над 77% от германската промишленост изпитва недостиг на суровини и материали  
Недостигът на материали в германското производство става все по-сериозно, показва последно проучване на водещия 
икономически институт Ifo. 
През септември цели 77,4 % от промишлените компании в Германия съобщават за пречки и проблеми при осигуряването 
на междинните продукти и суровите. 
Това представлява втори пореден месец, в който се надвишава рекордния процент от предходния, след като през август 
69,2% от промишлените фирми изпитваха подобни проблеми. 
"Пречките при доставките стават все по-сериозни и по-сериозно", посочи Клаус Волрабе, ръководител на проучванията в 
института Ifo. На дневен ред пред компаниите в Германия остават и повишаващите се цени. 
"Има много поръчки, но в момента компаниите не могат да произвеждат стоките, за да ги изпълнят", добави Волрабе. 
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Ситуацията е особено сериозна в автомобилната индустрия, като почти всички компании в тази сфера (или 97%) съобщават 
за проблеми. 
Делът също остава много висок и в други ключови отрасли: в сферата на електрическото оборудване (при 93% от 
компаниите), в химическата промишленост (67%) и производството на машини и оборудване (89%). 
В хартиената индустрия значително повече компании съобщават за недостиг на доставките (79 на сто). 
Няма облекчаване на положението в нито един промишлен сектор, посочва институтът Ifo. 
В резултат на това все повече компании се стремят да повишат цените. В последно време има малко място за маневри в 
автомобилната индустрия, когато става въпрос за повишаване на цените. 
 
√ Ръст на германската импортна инфлация до 40-годишен връх заради ценовия скок на природния газ  
Провокираната от цените на внос инфлация в Германия се ускори през август до 40-годишен връх поради растящите цени 
на енергията и най-вече на природния газ, показват последни данни на федералната статистика Destatis. 
Импортните цени се повишиха през август на месечна база с 1,4% след ръст с 2,2% през юли. 
Спрямо година по-рано цените на германския внос скочиха през август с цели 16,5%, след като през юли се повишиха с 
15%, докато икономистите прогнозираха годишен ръст от 16,1 на сто. 
Това е най-високата годишна импортна инфлация във водещата европейска икономика от септември 1981 г. насам, когато 
тя нарасна със 17,4 на сто. 
 

Графика на импортните цени на годишна база 

 
 
Destatis отбеляза, че основна причина за рязкото повишаване на цените на внос е скокът на енергийните цени с цели 93,6% 
спрямо август 2020 г. и по-специално на природния газ, чиято цена се увеличи с цели 177,5% спрямо година по-рано, докато 
цената на суровия петрол се увеличи с 63,6 на сто. 
Изключвайки цените на суровия петрол и на продуктите от минерални масла, импортните цени в Германия се повишиха с 
13,8 % на годишна база. 
Цените на много суровини също се повишиха рязко. През август желязната руда е струвала с 96,8%повече спрямо година 
по-рано, цената на нарязана и рендосана дървесина е нараснала с 61,6%, а на стоманата и феросплавите - с 57,7 на сто. 
В същото време експортната инфлация в Германия се повиши през август с 0,7% спрямо юли, когато нарасна с 1,2%, докато 
износните цени на годишна база нараснаха със 7,2% след повишение с 6,3% месец по-рано. 
Данните за август предполагат, че потребителската инфлация в Германия ще продължава да се ускорява. 
 
√ Николай Станоев: Франция и САЩ след казуса с подводниците  
Австралия обяви, че нулира сделката за подводниците и вместо да ги поръча от Франция ще построи други осем ядрени 
подводници с американски и британски технологии. 
Решението разгневи силно Франция и външният министър на страната обвини администрацията на Байдън в 
продължаване на линията на едностранчивост, непредсказуемост и бруталност и неуважение към партньора на неговия 
предшественик Доналд Тръмп. 
Темата за отношенията между Франция и САЩ след кризата с подводниците коментира в “Нашият ден“ Николай Станоев, 
журналист от БТА. 
“Франция реагира доста емоционално след нулирането на сделката. Страната и нейният отбранителен сектор ще загубят 
страшно много пари. Нулираният договор беше на стойност 56 млрд. евро – доста внушителна сума. 
Сякаш оттогава нещата започнаха леко да се уталожват. Трудно може да се прави паралел със ситуацията преди около 
половин век, когато тогавашният френски президент - Шарл дьо Гол вади страната от военните структури на НАТО. 
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В началото сегашният президент Макрон реагира доста гневно. Министри в неговото правителство също направиха остри 
изказвания по адрес на САЩ и Австралия, но оттогава нещата се нормализираха. 
Миналата седмица Макрон се чу с Байдън по телефона. Беше изразена подкрепа за общи цели и потвърдена общата рамка 
на двете страни като съюзници в НАТО. 
Интереси 
Зад отказа на Австралия да купи френски подводници, които са с дизелово-електрически  и да ги замени с американски с 
ядрени двигатели, вероятно седи стремежът на Австралия да си осигури още по-близко сътрудничество в индийско-
тихоокеански регион, където все по-твърдата политика на Китай предизвика сериозни безпокойства. 
От друга страна, Австралия е много традиционен съюзник на САЩ, тези неща не бива да се забравят. 
Според мен самите лидери от двете страни на Атлантика разбират, че няма да жертват своите отношения, още повече на 
фона на предизвикателствата в региона, който е все повече във фокуса на световната политика. 
Чуйте Николай Станоев звуковия файл. 
 
√ Франция може да предложи нови мерки за справяне с нарастващите енергийни сметки  
Френското правителство може да представи през следващите дни нови мерки за справяне с нарастващите сметки за 
енергия, съобщи в сряда правителственият говорител Габриел Атал. 
Цените на енергията се покачват рязко по целия свят през последните няколко месеца, засилвайки инфлационния натиск 
и застрашавайки доверието на потребителите. 
В понеделник френският енергиен регулатор заяви, че цените на природния газ на компанията Engie ще се повишат с 12,6% 
на 1 октомври. 
 
√ Фон дер Лайен увери Косово и Черна гора, че мястото им е в ЕС  
Балканската обиколка на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен продължи вчера с посещения в Косово и Черна гора. 
Тя увери управляващите в Прищина и Подгорица, че мястото им е в ЕС.  
В Косово Урсула фон дер Лайен призова Прищина и Белград да преодолеят граничния си си спор и да се посветят на 
преговорите с посредничеството на Брюксел. 
"Знам какво е да преодоляваш спорове. Произхождам от страна, започнала Втората световна война и отговорна за 
Холокоста," каза Фон дер Лайен по повод напрежението между Прищина и Белград, възникнало след като косовските 
власти издадоха разпоредба, според която всички автомобили, пристигащи на косовска територия от Сърбия, трябва да 
използват временни регистрационни табели, валидни 60 дни. НАТО увеличи патрулите си по границата, където косовски 
сърби блокираха два гранични пункта, недоволни от изискването. 
Косовският премиер Албин Курти заяви, че властите са приложили старо споразумение по отношение на регистрационните 
номера, но Сърбия е реагирала решително, като е позиционирала оръжия руско производство по границата. 
В Черна гора Урсула фон дер Лайен изтъкна финансовата подкрепа на общността за икномическото, инфраструктурно и 
технологично развитие на региона. Тя призова шестте страни от Западните Балкани бързо да урегулират общия си пазар, 
за да привлекат още европейски инвестиции. По думите ѝ Черна гора е най-напреднала в присъединителните преговори 
и трябва да запази инерцията, каза още Фон дер Лайен. 
"Постигнахте много и се справяте отлично. Народът на Черна гора го постигна с много труд. Затова трябва да внимаваме 
да не пропилеем тези постижения." 
 
√ Лагард от ЕЦБ: Еврозоната се възстановява бързо  
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в сряда, че в момента еврозоната се намира в 
"бързо възстановяване", коментирайки нивото на растеж като "необичайно". 
Лагард беше доста оптимистично настроена за състоянието на икономиката в Европа, прогнозирайки, че тя ще се върне на 
нивата си от преди пандемията до края на 2021 г. Освен това шефът на ЕЦБ прогнозира, че икономическите тенденции 
през 2022 г. също ще продължат да се подобряват със същото темпо, както преди Covid кризата. 
Кристин Лагард коментира и някои от потенциалните несигурности по пътя на икономическото възстановяването, 
визирайки затрудненията в предлагането и веригите за доставки, продължаващото повишаване на цените на енергията и 
потенциалната поява на нов вариант на коронавируса. 
 
√ Путин е доволен от сътрудничеството между Русия и Турция  
Понякога преговорите между Русия и Турция вървят трудно, но крайният им резултат е положителен. Това заяви руският 
президент Владимир Путин на среща в Сочи с турския си колега Реджеп Ердоган.Преговорите продължиха около три часа 
при закрити врата. 
Срещата в Сочи дойде на фона на изострената обстановка в сирийската провинция Идлиб, където Москва подкрепя 
правителството на президента Башар Асад, а Анкара - въоръжената опозиция. Въпреки това Путин посочи Сирия като 
пример за успешно сътрудничество между двете страни. 
"На международната арена си сътрудничим достатъчно успешно. Имам предвид и Сирия, и контактите ни при 
съгласуването на позициите по Либия. Активно работи руско-турският център за контрол на прекратяването на огъня на 
границата между Азербайджан и Армения". 
Владимир Путин изтъкна и добротосътрудничество между Русия и Турция в търговията, туризма и енергетиката. 

https://bnr.bg/post/101533423/kircho
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"На пълна мощност беше пуснат и работи “Турски поток” - газопроводната система в Турция и транзитната в 
южноевропейските страни. В тази връзка не мога да не ви благодаря още веднъж за неизменната и последователна 
подкрепа при строителството на тази газопроводна система, която е в интерес на турския народ и на Русия".  
 
√ Ердоган: Турция ще открие АЕЦ "Акую" през 2022 г.  
Първият блок на атомната електроцентрала "Акую" в Южна Турция ще бъде отворен още през следващата година, заяви в 
сряда турският президент Реджеп Ердоган по време на среща с руския си колега Владимир Путин. 
Първоначалните прогнози определяха май 2023 г. като най-вероятния срок за откриването на първата атомна 
електроцентрала в Турция, която в момента се строи от Руската държавна корпорация за атомна енергия (Росатом) и е на 
приблизителна стойност от 20 млрд. долара. 
След инспекция на строителната площадка, Ердоган заяви, че "строителството върви по план", с "активна работа", и изрази 
увереност, че строителството на първия блок на АЕЦ "Акую", започнало през април 2018 г., ще бъде финализирано в 
посочените срокове . 
 
√ Банкери: Проблемът с доставките на стоки може да се влоши  
Проблемът с доставките на стоки, който пречи на растежа на глобалната икономика, може да се влоши, предупредиха на 
международен форум водещи световни банкери, цитирани от Ройтерс. Това ще доведе и до задържането на ръста на 
инфлацията, независимо че покачването на цените изглежда временно. 
Икономическите проблеми по време на пандемията предизвикаха трудности в разпространението на стоките, което от 
своя страна остави пазарите с недостиг на редица продукти и услуги - от резервни части за автомобили до микрочипове.  
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че трудностите с доставките вероятно ще продължат и в 
началото на следващата година, а Кристин Лагард от Европейската централна банка също не очаква затрудненията да 
приключат скоро, като даже в някои сектори се засилват. 
През последните месеци глобалната инфлация се увеличи с нарастването на стойността на енергията, а проблемите с 
доставките тласкат цените още по-нагоре, отбелязва Ройтерс.  
 
Капитал 
 
√ АЕЦ "Козлодуй" продаде ток за 157 млн. лв. Цената е малко под пазарната 
Общо 30 български и чужди търговци и местни заводи купиха енергия до края на годината по първата мярка на 
правителството за решаване на въпроса с високата цена 
Първата от мерките, обявени от служебния кабинет за подпомагане на бизнеса заради скъпия ток, вече е факт. АЕЦ 
"Козлодуй" проведе търг за доставка на значително количество електроенергия през октомври, ноември и декември, 
чиято стартова цена беше много под пазарната - 185.87 лв./мВтч, при средна на борсата за септември 245 лв./мВтч. 
За този търг съобщи още в понеделник премиерът Стефан Янев, като по думите му целта е по-евтината енергия да стигне 
до българските предприятия веднага, докато се чака решение за евентуалните финансови помощи. Резултатът обаче не е 
точно такъв. Заради големия интерес и наддаването на участниците средната стойност на продадената от АЕЦ "Козлодуй" 
електроенергия е стигнала 237.27 лв./мВтч - което е близо до средните пазарни стойности. Общо приходите за централата 
ще са над 157 млн. лв. при продадени почти 663 хил. мВтч за последното тримесечие. 
Освен това част от купувачите са чуждестранни фирми, което означава, че енергия отново ще се изнася. 
Тъй като 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" излезе от сряда в ремонт, на практика една трета от производството на централата 
през октомври е разпределено в този търг. Останалите две трети са за регулирания пазар (битовите потребители). И на 
сегмента "Ден напред" реално няма да бъде предлагана почти никаква енергия от АЕЦ-а. 
Кои са купувачите 
Правилата на Българската енергийна борса са такива, че не е ясно кой точно е успял да купи енергията. Виждат се само 
участниците, които бяха 48. Търгът за 300 мегавата базова мощност обаче беше разделен на 30 пакета от по 10 мегавата, 
което означава, че общо 30 компании са успели да си купят ток на фиксирана цена за следващите три месеца. 
Около една пета от пакетите вероятно са купени от чуждестранни играчи като Alpiq Energy, Danske Commodities, Energi 
Danmark, GEN-I и MET Energy. Те имат капиталови ресурси и могат да си позволят да наддават, за да осигурят необходимата 
им енергия, която след това най-често пласират в Централна Европа. 
Сред сигурните купувачи са и дружества от групите на ЧЕЗ, "Енерго-про" и ЕВН. Както и вероятно големи заводи като 
"Стомана", КЦМ, "Биовет", "Златна Панега" и др. 
Прави впечатление, че в търга на АЕЦ "Козлодуй" не е участвал нито един от свързаните с Христо Ковачки търговци на ток. 
При предишни подобни процедури именно те изкупуваха голяма част от ядрената енергия. 
Какъв ще е ефектът 
За тези, които са успели да си осигурят енергия от АЕЦ на цена 237 лв./мВтч, зимата вероятно ще е по-спокойна, тъй като 
няма да се притесняват от волатилността на борсата. Това обаче е твърде малка част от икономиката на страната - грубо 
около 15%. 
Останалите фирми ще продължат да се снабдяват по борсови цени или по договори на по-висока стойност. Например ТЕЦ 
"Марица-изток 2" също проведе търг за доставка на електроенергия през октомври, ноември и декември. Но постигнатата 
на него цена е 288.6 лв./мВтч, като бяха продадени 95 от предложените 100 мегавата мощност. 
 
 

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/09/29/4258823_nad_60_ot_toka_v_bulgariia_sega_se_pravi_ot_vuglishta/
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БНТ 
 
√ Радев: Закъсняло е искането за оставка на шефа на ДАТО  
Като закъсняло определи президентът Румен Радев предложението на правителството за освобождаване на шефа на ДАТО 
Цветан Китов. 
Президентът заяви това в Кърджали, където се срещна с областния управител Даниел Делчев и поднесе цветя пред 
паметника на Васил Левски. 
Това, че БСП се регистрира за участие във вота за президент, означава че мога да разчитам на тях. БСП следва устава си и 
процедурите. Днес БСП, която обяви подкрепа за кандидатурата на президентската двойка Радев - Йотова се регистрира в 
ЦИК за избор за президент. 
Разчитам и на електората на ДСП, тези хора са ми приятели от детинство, каза още Радев. 
Както е известно ДПС за пръв път ще издигне свой кандидат за президент. Кой ще е той, още не е ясно. 
При посещението на Радев в Кърджали нямаше представители на местната власт. 
 
√ Даниела Везиева: Бизнесът е много притеснен заради рязкото поскъпване на тока  
Имахме много срещи с бизнеса, с ресторантьорите и туризма, ситуацията е много сложна. Бизнесът е много притеснен 
заради рязкото поскъпване на тока. Това коментира в сутрешния блок на БНТ служебният министър на икономиката 
Даниела Везиева. 
По думите ѝ усилията на служебния кабинет са насочени към това да се променят правилата, така че да се балнсира пътят 
между крайния потребител и продавача на ток. 
"Премиерът Янев вече обяви тези мерки, като една от тях е създаването на т.нар. "клирингова къща", заяви Везиева. 
Според нея това ще подпомогне баланса между всички участници в тази сделка. Това е задача, която е поставена на 
Министерството на икономиката и на Министерството на финансите. 
Везиева коментира и мярката, с която ще бъдат подпомагани 50 лева производителите, за всеки потребен мегаватчас 
електроенергия. Тази мярка не изглежда достатъчна за фирмите, които са големи потребители на електроенергия, каза 
министърът. 
 
√ Камарата на строителите подкрепя протеста на пътния бранш  
Камарата на строителите в България категорично заявява своята подкрепа към справедливите искания на Българска 
браншова камара „Пътища“, които са неразделна част от отрасъл „Строителство“, съобщават от пресцентъра на Камарата. 
Заставаме зад исканията им за намиране на решение на проблема със забавените плащания за извършени дейности. 
Споделяме и загрижеността им за осигуряването на зимното поддържане на републиканската пътна мрежа, допълват от 
бранша. 
В Централния професионален регистър на строителя към КСБ са вписани 6348 фирми, които през годините са доказали, че 
са отговорни и като изпълнители на обекти, и като работодатели. Членуващите в ББК „Пътища“ компании са и наши 
членове, както и още стотици фирми, свързани с пътното строителство. 
КСБ ще направи всичко възможно да защити техния интерес. Така, както подкрепя всеки бранш в отрасъл „Строителство“, 
се казва още в съобщението. 
 
√ От нашите пратеници: 11-и ден блокада на границата между Сърбия и Косово  
Без пробив премина първият ден от преговорите между Прищина и Белград в Брюксел при посредничеството на 
специалния представител на ЕС за Западните Балкани Мирослав Лайчак. Сръбските блокади при Ярине и Бърняк между 
Косово и Сърбия остават вече 11-и ден. Силите на КФОР усилиха патрулите си в района на блокадите, за да запазят реда и 
мира в района. 
През половин километър по протежение на три километра десетки тежкотоварни автомобили, пълни с инертен материал, 
правят движението тук невъзможно. 
Стотици косовски сърби - с огньове, в палатки и на открито - посрещнаха 11-та нощ, противопоставяйки се на решението 
на Прищина да забрани движението на автомобили със сръбски регистрационни номера като реципрочен отговор на 
подобно сръбско решение от 2008-а за косовските номера. 
Спорът отново очерта контурите на големия въпрос за отношенията Прищина-Белград и факта, че Сърбия не признава 
Косово за независима държава. 
В Брюксел преговарящите Петър Петкович и Бесник Беслими не постигнаха договореност за отблокиране на ситуацията. 
Въпреки първоначалното съобщение за вариант, при който КФОР да замести Косовските специални полицейски части, а 
табелите да бъдат заменени със стикери от понеделник, този изход все още е непотвърден. 
Три километра и десетки блокади. Косовските сърби са непримирими: след като автомобили със сръбски номера не могат 
да се движат, никой няма да се движи. 
"От 2000-та година насам не сме се предали и ще си останем такива. Ще останем такива", заяви Зоран Гвоздич, косовски 
сърбин. 
Зоран Гвоздич се връща от поредния ден, прекаран на блокадите. Смята, че Прищина трябва да анулира решението си за 
табелите. 
Зоран е бивш офицер от Югославската армия. Участвал е във войната. Сега разказва истории на по-младите. 
"Ще се борим докрай. С телата си, както виждате - с барикади, с хора", заяви Владан Филипович, косовски сърбин. 
Какво значи "краят"? 
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- Борба. Борим се вече 20 години. 22 години сме под окупация. 
Сърбите имат и второ искане. 
"Искаме Косовските специални полицейски сили ROSU да напуснат Косово и Метохия, да се върне нормалността, каквато 
беше преди. Решението за регистрационните табели е неприемливо за народа тук", заяви Владан Филипович. 
На барикадите - на метри от косовските специални сили и под зоркия поглед на патрулите на KFOR - стотици сърби се готвят 
да посрещнат нощта. 
"Нямаме проблем с албанците, с които живеем заедно. Ние имаме проблем с Европа", заяви Драган Милосавлиевич, 
косовски сърбин. 
Защо? 
- Защото това е тяхно дело. Те правят каквото Европа им каже. 
По сградите и камионите се развява плакатът на Асоциацията на сръбските общини в Косово. Едно от неизпълнените 
условия от Брюкселското споразумение от 2013 г. Третото голямо искане на сърбите. 
"Засега е мирно. Вече няколко дни е така. Надявам се и да остане мирно. 
А може ли да се пресича? 
- Може. 
Пеш? 
- Да, да, KFOR патрулира, ние сме тук на барикадата и така. 
Александър е тук от самото начало на блокадите. Тук има сърби от четирите големи сръбски общини в Северно Косово: 
Митровица, Звечан, Лепосавич, Зубин поток. И някои от юг. 
"В 21-и век основно човешко право е правото на свободно придвижване, на труд и т.н. Има много хора, които всеки ден 
пресичат, за да работят. Без табели не могат да се придвижват, не могат да функционират изобщо", казва Александър. 
Без да се спира върху факта, че Сърбия не признава косовски регистрационни номера от 2008 г., Александър има обяснение 
за решението на Прищина отпреди 11 дни. 
"20 години, от 1999-а, когато свърши войната, се опитват по най-различни начини да направят, така че да нямаме бъдеще 
тук. И това решение за табелите е поредният пример - по фин начин буквално да ни изгонят от тези области", каза 
Александър. 
С падането на нощта нова смяна на Специалните полицейски сили от Прищина застъпва на ротация. 
Дали неофициално обсъжданият план, според медии, в събота КФОР да смени полицейските сили от Прищина и да 
премахне тежкотоварните камиони от пътя ще стане факт, предстои да видим. Блокадите са първият по-сериозен инцидент 
след 2011 г. 
  
Мениджър 
 
√ Правителството одобри годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2020  
Правителството одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и 
доклада към него и предложи на Народното събрание да го разгледа и приеме. Това съобщиха от правителствена 
информационна служба.  
В отчета е отбелязано, че 2020 г. приключи с дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в 
размер на 3 532,7 млн. лева. Отнесено към БВП това представлява 3,0 % от БВП. За сравнение в актуализираните разчети 
към ЗДБРБ за 2020 г. е заложен дефицит за годината в размер на 5 249,5 млн. лв., което означава, че спрямо заложеното в 
програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с около 1,7 млрд. лева. 
Бюджетното салдо на сектор „Държавно управление” за 2020 г. по методологията на Европейската система от национални 
и регионални сметки (ЕСС 2010), съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга, е отрицателно в 
размер на 3,4 % от БВП. Осигуреното фискално пространство през последните няколко години позволи България да 
преодолее фискалния шок от негативните ефекти от пандемията от COVID-19, без това да се отрази във влошаване на 
дългосрочната устойчивост на публичните финанси, като формираният дефицит за годината надвишава несъществено 
референтната стойност на Пакта за стабилност и растеж (ПСР). Важно е да се отбележи, че през 2020 г. Европейската 
комисия (ЕК) активира Обща предпазна клауза, която позволява временно отклонение в условията на извънредна ситуация 
от правилата в ПСР, като тя остава в сила и през 2021 година. 
Фискалният резерв към 31.12.2020 г. е 8,6 млрд. лв., в т.ч. 8,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,1 
млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.  
Постъпилите приходи, помощи и дарения по консолидираната фискална програма за 2020 г. са в размер на 44 317,7 млн. 
лв., което представлява 101,9 % спрямо годишните разчети. Представени като относителен дял в БВП, приходите 
представляват 37,4 % от БВП, при 36,8 % от БВП за 2019 г. Съпоставени с 2019 г. постъпленията по консолидираната 
фискална програма бележат номинален ръст от 0,6 % (269,1 млн. лева).  
Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по КФП за 2020 г., възлизат на 47 850,4 млн. лв., което представлява 
98,2 % спрямо разчета за 2020 г. 
Разходите по КФП, представени като процент от БВП, представляват 40,3 % от БВП за 2020 г. при 37,7 % от БВП за 2019 г. 
Извършените по-високи разходи са свързани основно с предприетите социално-икономически мерки за минимизиране на 
ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, плащания към заетите на първа линия в борбата с пандемията, вкл. 
разходите за закупуване на медикаменти и ваксини, изплащане на месечни добавки в размер на 50 лева към пенсиите на 
всички пенсионери за месеците от август до декември, плащания към бизнеса и земеделските стопани, както и други 
разходи по одобрените мерки. Номинално нарастване, съпоставено с предходната година, има при социалните плащания, 
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разходите за персонал, разходите за субсидии и други, където са отчетени основната част от разходите, свързани със 
социално-икономическите мерки за борба с пандемията. При съпоставката на капиталовите разходи с предходната година 
следва да се има предвид ефекта в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов 
тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер.  
Лихвените плащания възлизат на 623,9 млн. лв. (86,1 % от планираните за 2020 г.), текущите нелихвени разходи - на 40 
781,6 млн. лв. (102,9 % спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) - 5 
089,4 млн. лв. (72,9 % от разчетите към ЗДБРБ за 2020 г.) и предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина - 
60,1 млн. лв., при планирани с разчетите към ЗДБРБ за 2020 г. 29,5 млн. лева. 
Вноската на България в общия бюджет на ЕС възлиза на 1 295,5 млн. лв. (1,1 % от БВП), което е в съответствие с действащото 
през годината законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.  
Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране 
устойчивост на държавната пенсионна система за 2020 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2020 г., 
които предстои да бъдат внесени в Народното събрание. 
Общият паричен ресурс към 31.12.2020 г. по сметка на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната 
пенсионна система в Българска народна банка е в размер на 3 292,8 млн. лв., от който 3 283,0 млн. лв. са депозирани в 
отделна сметка. Размерът на държавния дълг към 31.12.2020 г. е 27 504,8 млн. лева.  
 
√ Удължават срока за обхода на преброителите  
На заседанието си вчера служебното правителство реши да удължи със седмица крайния срок, в който преброителите ще 
могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата. Вместо до 3 октомври, срокът вече е до 20:00 часа на 10 
октомври 2021 г.  
Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното 
провеждане на изследването по двата метода е създал известни затруднения в организацията на процеса. Така, след 
приключване на електронното преброяване, оставаха само три дни, в които да бъдат преброени хората, които не са 
попълнили електронна карта.  
Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и 
да съберат цялата необходимата информация в изпълнение на европейското и националното законодателства, посочват 
от правителствената пресслужба.  
 
√ Янев назначи нов заместник областен управител на София  
Със заповед на премиера Стефан Янев за заместник областен управител на област София е назначена Вяра Тодева. Тодева 
е с богат опит, натрупан в държавната администрация. В периода септември 2006 г. – ноември 2009 г. е директор на 
дирекция в Държавната агенция по туризъм, след което е директор на дирекция в Агенцията по вписванията, изпълнява и 
длъжността директор на дирекция „Административно и информационно обслужване“ в Министерството на 
здравеопазването. 
От юни 2011 г. до юни 2012 г. е председател на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, гр. Велико 
Търново, след което близо 6 години е началник на отдел „Обществени поръчки“ в ИА „Военни клубове и военно-почивно 
дело“ към Министерството на отбраната. От януари 2018 г. до 12 юли 2021 г. е директор на дирекция „Обществени 
поръчки“ в Държавната агенция „Електронно управление“. От 13 юли тази година до назначаването си за заместник 
областен управител на област София Тодева е заместник изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. По 
образование е магистър по маркетинг и мениджмънт и магистър по право.  
Със заповед на премиера от длъжността заместник областен управител на област София е освободен Цветелин Софрониев. 
 
√ Държавата спира плановите ремонти на пътища  
Служебното правителство обяви, че обмисля да спре плановите ремонти на пътища. Ще останат да се изпълняват 
единствено проекти по зимно почистване на шосетата. 
„Дейности свързани с националната сигурност и с живота и здравето на хората, което включва и зимното почистване, ще 
продължат да се изпълняват до края на месец април или месец май 2022 г. Другата част от дейността – плановите ремонти 
да се прекратят и отношенията с фирмите да се уредят чрез извъндоговорни споразумения“, предложи зам.-министърът 
на правосъдието Иван Дерменджиев. 
Той добави, че разчетите показват, че за дейностите са необходими 2 млрд. лв. при бюджет на министерството от 400 млн. 
лв. „Разликата е била плащана чрез постановления на Министерски съвет в края на годината“, обясни той. 
Той изтъкна, че бюджетът на МРРБ за планови ремонти е бил изчерпан още през май месец 2021 г., за което служебното 
правителство няма вина. „Фирмите разбират това и факта, че ние работим за намирането на решение“, добави зам.-
министърът. „Но за мен е странно, че разговорите ни с фирмите са конструктивни, а в същото време те организират 
протести“, добави той. 
Държавата ще осигури 100 млн. лв. за поддръжката на пътищата през зимата. Министърът на МРРБ Виолета Комитова 
разкри, че като дошли през април се оказало, че АПИ е изхарчила в аванс парите за зимно почистване - 382 млн. лв. По 
думите й в предходните години са се залагали около 400 млн. лв. за строителство, а се харчили 1,5 млрд. лв. 
Днес регионалният  министър и финансовия министър ще предложат политическо решение на проблема. 
 
 
 



17 

 

√ Карел Крал: Бъдещето е на пълната електрификация на всички сектори 
Карел Крал е роден е в Чехия през 1974 г. Завършил е икономически науки в университета в Пилзен. Близо 25 години 
работи в сферата на финансовите консултации, телекомуникациите, информационните технологии и енергетиката. 
Започва кариерата си като финансов консултант в Deloitte Central Europe. През 1998 г. навлиза в телекомуникациите, където 
отговаря за различни аспекти на финансовия контрол. Работил е в редица международни компании в Румъния, Чехия, 
Словакия, Унгария и Албания. От 2009 г. е част от управленския екип на „ЧЕЗ Груп“, като от януари 2013 г. е главен финансов 
директор на „ЧЕЗ Груп“ в Румъния. От 2015 г. е регионален мениджър на ЧЕЗ за България. След сключване на сделката с 
„Еврохолд“ от 27 юли 2021 г. е назначен за главен изпълнителен директор на „ЧЕЗ България“.  
Българският публичен холдинг „Еврохолд България“ успя да осигури финансиране и да завърши с покупката на 
българския бизнес на CEZ за 335 млн. евро, като се вмести в договорения срок до края на юли 2021 г. Финализирането 
на сделката е добър повод да разговаряме с главния изпълнителен директор на „ЧЕЗ България“ 
- В тези нови условия промени ли се стратегията на дружеството и какви са приоритетите на ЧЕЗ? 
- Стратегията на дружеството не се променя във връзка със сделката. Ние продължаваме да работим, както преди, да 
изпълняваме проектите, които сме започнали. Стратегията ни беше представена на купувача и на финансиращите банки и 
те бяха удовлетворени от нашите планове. Приоритетите ни остават каквито бяха до момента – повишаване на качеството 
на доставката и услугите за клиентите и дигитализация на мрежата. Това означава въвеждане на нови технологии в 
поддръжката и развитието на мрежата, на електронни услуги и, разбира се, там, където ще бъде полезно за клиентите – 
нови услуги, с цел постигане на синергия с услугите и продуктите, предлагани от новия собственик. 
- Как новите технологии ще се отразят на качеството на доставяната електроенергия? 
- Всяко едно разпределително дружество трябва да инвестира в нови технологии и да дигитализира мрежата си, за да е 
подготвена тя за развитието на ВЕИ и за електрификацията във връзка със Зелената сделка и новите цели, които са 
поставени от ЕС. Проучвания показват, че 70% от новите ВЕИ ще бъдат от т.нар. distributed generation (дистрибутирано 
производство). Няма да има големи централи, а ще има множество малки и те ще бъдат разпръснати и присъединени към 
разпределителната мрежа, а не към преносната. Затова тя трябва да се укрепи и да се дигитализира, за да знаем къде, кой, 
колко произвежда и да можем да управляваме мрежата на ниво средно и ниско напрежение, а не както е в момента, 
когато токът тече от голямата централа към крайния клиент. 
- Как това ще се отрази на цената? 
- Говорим за големи инвестиции, които би трябвало да имат ефект върху цената. Разделям въпроса на две части – първата 
е цената на самата борсова стока, а втората е цената на мрежовите услуги. Какво ще стане с цената на тока на борсата, 
никой не може да прогнозира и да гарантира ценовите нива в бъдеще, това е пазар, цената е функция на търсене и 
предлагане. 
По отношение на мрежовите услуги България има една от най-ниските цени в ЕС. А състоянието на мрежата е отражение 
на цените и инвестициите в нея. Новите технологии ще рефлектират върху цената на мрежовите услуги и България трябва 
да е подготвена за плавно увеличение. 
Новите технологии обаче не означават непременно скок на цената, защото те допринасят и за по-висока ефективност. Това, 
което в момента се прави ръчно, ще се прави с автоматизирани приложения и ще пести време и ресурс. 
Трябва да има плавно повишение на цените на мрежовите услуги в България, но не поради въвеждането на нови 
технологии, защото те би трябвало да са почти неутрални по отношение на цената заради ефективността им. Факторът, 
който ще влияе върху цената, е нуждата от по-големи инвестиции в обновяването на мрежата в сравнение с миналото. 
- Да се върнем пак към сделката. Настъпиха ли промени в мениджмънта на „ЧЕЗ България“ след придобиването на 
компанията от „Еврохолд“? Кое е първото решение на новия собственик, което касае лидерския ви екип? 
Почти целият мениджърски екип на дружествата, които бяха придобити от новия собственик, е същият с една-единствена 
промяна. Назначен е нов главен финансов директор по искане на новия собственик, което според мен е абсолютно 
разбираемо. Всеки нов собственик би направил същото. 
- Ще се наложи ли ребрандиране на компанията след промяната на собствеността? 
- Да, разбира се, ще се наложи ребрандиране. Според договора за покупко-продажба имаме девет месеца, през които 
можем да ползваме настоящото лого и името ЧЕЗ. Вече започнахме да работим в посока ребрандиране и имаме някои 
идеи, но все още е рано да ги споделяме. 
- Ще има ли преструктуриране в компанията и кога ще започне? 
- Както вече споменах, от гледна точка на нови проекти и нови технологии разпределителните дружества трябва да се 
преструктурират, но това няма никаква връзка със сделката. Този процес е неизбежен независимо дали сме собственост 
на ЧЕЗ, или имаме нов собственик. Разпределителните дружества трябва да реагират на развитието в сектора. И оттам ще 
се наложат промени в резултат на новите технологии и дигитализацията. Ще имаме онлайн управление на персонала и 
мрежата, ще имаме умни електромери, което, разбира се, ще се отрази върху организацията. Но промените ще са 
породени от стремежа ни да сме максимално ефективни, от синергията с възможностите, които новият собственик 
предлага, ще бъдат в резултат на развитието в сектора и навлизането на технологиите, а не на самата сделка. 
- За вас коя е високоефективната организационна структура на модерното енергийно дружество? За какъв стил на 
управление говорим? 
- Следим тенденциите и вземаме пример от най-добрите практики в Европа, но винаги ги адаптираме към българската 
среда, към особеностите на нашето дружество. Убеден съм, че високоефективна организационна структура или стил на 
управление означава такова управление, при което хората на всички мениджърски нива имат достатъчно правомощия, но 
и носят съответната отговорност. Ние имаме отличен мениджърски екип, разпределяме задачите по компетентност и 
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следим за тяхното изпълнение. Даваме възможност за гъвкавост при вземане на решения и управление на времето, 
създаваме условия за развитие на нашите служители. Разбира се, взаимното доверие е в основата на този подход. 
- Как ще се променя енергетиката у нас и в Европа през следващите 3 до 5 години и през това време как дружеството 
ще отговори на тази трансформация? 
- Зелената сделка и новите технологии, които ще трансформират сектора. Наскоро бе приет и пакетът от мерки Fit for 55. 
Ясна е посоката, в която Европа ще върви през следващите години. Ние няма как да я избегнем. Убеден съм, че това е 
правилната посока и тя не трябва да се приема като риск, а като възможност. Целта е да намалим вредните емисии и 
трябва да вземем съответните мерки. Не се притеснявам за планетата, тя ще се справи с нас или без нас, въпросът е в каква 
среда ще живеят нашите наследници. Комплексно трябва да се мисли за електрификация на транспорта, за по-ефективни 
сгради, за решения за топлофикациите, които също трябва да изключат въглищните горива. Предстои също развитие на 
технологии за съхраняване на енергията като цяло, а не само чрез батерии. В момента е в ход разработката на много 
иновации. И един от въпросите, които възникват, е коя технология ще спечели – по-ефективните батерии или водородът? 
Аз лично смятам, че те ще съществуват съвместно. Това означава, че енергията все по-малко ще се генерира в големи 
централи, а това от своя страна означава повече соларни панели по покривите, малки соларни паркове между 5–10 
мегавата, вятърни централи и т.н. 
-  Коя ще е технологията мост към бъдещето? 
- Никой все още не може да каже това. Според мен бъдещето ще е пълна електрификация на всички сектори, като 
електроенергията ще се осигурява от комбинация между ВЕИ и малките модулни реактори (small modular reactors). Бързо 
ще се развиват и технологиите за съхраняване на електрическа енергия. За момента няма лицензирани малки атомни 
модулни реактори. Но доколкото знам, канадците започнаха процес за лицензиране на такъв реактор. Със сигурност ще 
последват и други, но това ще отнеме известно време. А мостът между тях най-вероятно може да бъде единствено 
природният газ. В обобщение – пред нас са няколко години комбинация на ВЕИ и газ, а крайната цел е ВЕИ и ядрена 
енергия. 
- Как оценявате бизнес средата в България? 
- За никого не е тайна, че в нашия сектор преди години имаше проблеми с регулаторната среда и най-вече с политическата 
намеса в него. Ролята на политиците трябва да бъде да създават ефективна рамка, даваща възможност за трансформация 
на сектора, намесата в отделни казуси е нередна и създава хаос и несигурност. 
Но трябва да бъдем обективни – регулаторната среда се подобрява. Има още доста неща, които трябва да се променят. 
Очакваме пълна либерализация на пазара на електроенергия, обещана още през 2007 г., както и регионалното 
разширяване на общия енергиен пазар (coupling), което има пряко отражение върху цената. Има какво да се желае и по 
отношение на правосъдната система. Вярвам, че нещата вървят в правилната посока, затова и останах тук. 
*** 
„Еврохолд“ придоби 7 дружества от групата ЧЕЗ в България за 335 млн. евро през юли 2021 г. ЧЕЗ присъства на българския 
пазар от края на 2004 г. Компанията е един от най-големите инвеститори и работодатели в България. Бизнесът ѝ включва 
разпределение, снабдяване и търговия с енергия. Дъщерните дружества на компанията имат над 3 хил. служители и 
обслужват близо 3 млн. потребители в Западна България включително и столицата София. С придобиването и 
интегрирането на активите на „ЧЕЗ Груп“ „Еврохолд“ ще доставя услуги на повече от 7 млн. потребители и ще има над 6 
хил. служители в 11 държави в Централна, Източна и Югоизточна Европа. С консолидацията на резултатите на 
подразделенията на „ЧЕЗ Груп“ в България общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния холдинг се 
очаква да нахвърлят 3 млрд. лв. към края на 2021 г. 
 
√ Над 620 хил. българи са пътували в чужбина през август  
През август 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина 
са 626,6 хиляди. 
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2021 г. формират 
пътуванията с цел почивка и екскурзия – 41,1%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни 
и спортни мероприятия) – 40,5%, и със служебна цел – 18,4%. 
През август 2021 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 174,0 хил., Гърция – 
129,2 хил., Румъния – 54,0 хил., Германия – 53,3 хил., Сърбия - 53.3 хил., Република Северна Македония – 24,7 хил., Италия 
– 20,9 хил., Австрия – 18,6 хил., Франция – 11,8 хил., Чехия – 10,0 хиляди. 
През август 2021 г. посещенията на чужденци в България са 1 537,6 хил., като транзитните преминавания са 40,7% (626,1 
хил.) от всички посещения на чужденци в страната. 
От общия брой чужденци, посетили България през август 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 58,6%, или 
901,0 хиляди. 
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 522,1 хил., или 34,0% от всички посещения в България. 
Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 251,6 хил., или 48,2% от посещенията от тази група. 
През август 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели – 47,6%, с цел почивка и 
екскурзия – 45,1%, и със служебна цел – 7,3%. 
 
√ Борел: Европа и Китай да продължат диалога въпреки разногласията  
Европейският съюз и Китай трябва да продължат да се ангажират по редица проблеми въпреки различията. Това е обявил 
върховният представител на ЕС по външните въпроси Жозел Борел при онлайн разговор с китайския си колега Уан И. 
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Според изявление, разпространено от блока, Борел е подчертал приобщаващия и кооперативен характер на европейската 
индо-тихоокеанска стратегия, пише „Ройтерс“. 
Китайският външен министър на свой ред е обявил, че двете страни трябва да продължат тенденцията на завишена 
ангажираност в опит да засилят политическото доверие и да управляват различията си. 
ЕС заема по-мека позиция по отношение на Китай, един от най-важните му търговски партньори, в сравнение със САЩ, 
които сключиха ново споразумение за сигурност (AUKUS) с Австралия и Великобритания, за което се смята, че е 
предназначено да противодейства на нарастващата увереност на Китай в Тихия океан. 
Критиците обаче казват, че споразумението подкопава по-широките усилия на американския президент Джо Байдън да 
сплотява съюзници като Франция, след като Австралия се отказа от сделката за подводници с Париж и вместо това избра 
американски, което ядоса Еманюел Макрон. 
 
√ Фумио Кишида оглави управляващата партия в Япония и ще стане премиер  
Умереният Фумио Кишида бе избран днес за председател на дясната японска управляваща Либерално-демократическа 
партия с голяма преднина пред своя съперник Таро Коно и е сигурно, че след гласуване в парламента на 4 октомври ще 
стане премиер, предаде Франс прес. 
Бивш външен министър, 64-годишният Кишида получи 257 гласа на втория тур от вътрешните избори за лидер на партията 
срещу 170 гласа за 58-годишния Коно, един от най-известните политици в страната, информира БТА. 
За Кишида е характерна успокоителна нагласа за консенсус, при все че той няма убедителна харизма. Депутат от Хирошима 
също като баща си и дядо си, политикът получава властта от втори опит - преди година той изгуби срещу сегашния 
ръководител Йошихиде Суга, който не се кандидатира сега заради своята непопулярност, отбелязва Франс прес. 
Доминиращите сили в управляващата партия прецениха, че Кишида е "по-сигурен кандидат, що се отнася до стабилност", 
от Таро Коно, който според тях е с по-независим характер, коментира пред АФП Брад Гросърман, експерт по японските 
въпроси от университета "Тама" в Токио. 
Бъдещият стотен премиер на Япония е завършил право в престижния университет "Уаседа", посочва ТАСС. През 2007-2008 
г. Кишида е министър по въпросите на Окинава и Северните територии (както наричат в Япония Южните Курилски острови). 
От 2012 до 2017 г. е външен министър в кабинета на Шиндзо Абе. После оглавява политическия съвет на Либерално-
демократическата партия. Оттогава активно се бори за председателския пост в партията, където има собствена фракция, 
включваща 46 депутати от парламента. 
 
√ Сливанията на банки в САЩ бележат най-високото темпо от 2008 г. насам  
През тази година банките в САЩ се сливат с темпо, невиждано от финансовата криза през 2008 г. насам. Тази тенденция 
контрастира с динамиката на финансовия сектор през миналата година, когато икономиката понесе тежки щети заради 
пандемията от COVID-19 и множество регионални банки замразиха плановете си за сливане. Днес обаче мениджърите в 
сектора са по-уверени относно бъдещето на техните компании, макар че някой от тях не са сигурни, че биха могли да се 
справят само. Въпреки че в много аспекти икономиката на САЩ се е възстановила, търсенето на земи продължава да е 
ниско, а печалбите от него са скромни, пише Орла Макафи за „Уолстрийт джърнъл“. 
По данни на Dealogic до края на септември банките в САЩ са обявили сделки на стойност от 45 млрд. долара. Това 
означава, че темпото на сливания и придобивания тази година е най-високото от 2008 г. насам, като някои големи банки 
трябваше да прибягнат до продажба, за да избегнат крах. През същия период на миналата година банките бяха анонсирали 
сделки за едва 17 млрд. долара. 
Банките обикновено отделят седмици и дори месеци за анализ на книжата на потенциалните придобивки, търсейки 
рискови заеми и други червени флагове, преди да се съгласят на сделка. Пандемията от COVID-19 обаче доведе до промени 
в процеса. От месеци банките не успяват да получат достъп до кредитоспособността на своите клиенти, камо ли на 
конкурентите си. 
„Нито потенциалните продавачи, нито купувачите, искаха да извършват трансакции през миналата година заради високите 
нива на несигурност“, коментира Кевин Райли от First Interstate BancSystem. 
Очакваната вълна от необслужвани заеми обаче така и не се осъществи, като към края на миналата година бяха подновени 
разговорите за сливания и придобивания. 
Този месец First Interstate се съгласи да придобие регионалния кредитор Great Western Bancorp в сделка, която ще увеличи 
активите на първата на над 32 млрд. долара. 
„Банките вече не се страхуват от срив“, коментира Нейтън Стовал, анализатор в S&P Global Market Intelligence. „Те вече не 
гледат на сделките като на опит да се възползват от ниските цени“, добави той. 
2019 г. също бе белязана от множество сливания в сектора, но тази година в процеса участват по-големи регионални 
играчи. Макар че до момента са осъществени по-малко сделки в сравнение със същия период на 2019 г., тяхната обща 
стойност е по-висока. 
Базираната в Минеаполис U.S. Bancorp обяви миналата седмица, че планира да купи бизнеса с банкиране на дребно на 
MUFG Union Bank. Друг голям регионален играч - Citizens Financial Group, заяви през юли, че планира да придобие Investors 
Bancorp Inc. 
Федералния резерв на САЩ понижи основния си лихвен процент  близо до нулата в началото на кризата с COVID-19, като 
по-ниските лихви ограничиха печалбите на банките от водещи им бизнес – отдаването на кредити. 
Освен проблемите заради по-ниските печалби, малките банки трудно могат да се конкурират с дигиталните предложения 
на мегабанките. 
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„Натиска за консолидация в сектора нарасна през последните години“, коментира Скот Уайли, главен изпълнителен 
директор на банката за 2 млрд. долара First Western Financial. През юли неговата банка обяви, че ще придобие компанията 
майка на по-малка банка в региона - Rocky Mountain Bank. 
„За банка от мащаба на 300, 500 или 700 млн. долара ситуацията бе такава, че можехте да имате добър малък бизнес, 
който да издържи дълго време. Днес това е много трудно“, добави той. 
 
√ Петролът поевтиня след изненадващ ръст на запасите в САЩ  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, удължавайки загубите си от последните два дни, след като 
данните за запасите от петрол в САЩ показаха изненадващ ръст, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,24 долара, или 0,31%, до 78,40 долара за барел. В сряда сортът 
поевтиня с 0,6%. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,07 долара, или 0,09%, до 74,76 долара за барел. Предходната 
сесия WTI също изгуби 0,6% от стойността си. 
До тези резултати се стигна, след като Администрацията за енергийна информация съобщи, че запасите от суров петрол 
на САЩ са нараснали с 4,6 млн. барела в седмицата до 24 септември, достигайки общо 418,5 млн. барела. Анализаторите, 
анкетирани от Ройтерс, прогнозираха спад от 1,7 млн. барела. 
След два дни на загуби петролните бикове продължават да гледат към следващата граница, която да бъде прескочена от 
черното злато, след като по-рано тази седмица Брентът премина прага от 80 долара за барел за първи път от 3 години 
насам. 
„80 долара не е твърде висока цена“, коментира Джоузеф Пери от StoneX. 
От гледна точка на производството, следващата седмица се очаква Организацията на страните износителки на петрол и 
нейните съюзници начело с Русия, известни като ОПЕК+, да запазят споразумението за увеличаване на добива с 400 хил. 
барела на ден през ноември. 
 
√ Повишения на борсите в Европа след разпродажбите от предишния ден 
Европейските акции се повишиха в ранната търговия в сряда, следвайки една от най-лошите разпродажби на пазара през 
тази година, като инвеститорите се възползваха от по-ниските цени в технологичния сектор, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 записа ръст от 4,38 пункта, или 0,97%, до 456,73 пункта, след като предходната сесия 
изтри 2,2% от стойността си, записвайки най-лошото си представяне за един ден от средата на юли. STOXX600 е на път да 
завърши септември със спад от около 3%. 
Немският показател DAX се повиши със 157,82 пункта, или 1,03%, до 15 407,38 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 отчете ръст от 63,96 пункта, или 0,91%, до 7 092,06 пункта. Френският измерител CAC 40  напредна със 76,71 
пункта, или 1,18%, до 6 583,21 пункта. 
Световните акции се понижиха сериозно във вторник, след като доходността по американските държавни книжа скочи на 
фона на очакванията за по-бързо вдигане на лихвите от Феделрания резерв. Това доведе до разпродажба в технологични 
сектор. 
Вчера обаче технологичните акции тръгнаха отново нагоре.  Технологичният индекс SX8P се повиши с 1,28%, след като 
вчера отчете спад от 4,8%. 
Акциите на нидерландската компания за оборудване за производство на чипове ASML поскъпнаха с 1,74%, след като тя 
повиши финансовите си цели. 
Цената на книжата на друга нидерландска компания от сектора - ASM International, се повиши с 6,37% , след като тя повиши 
прогнозата си за поръчките през третото тримесечие. 
След седем поредни месеца на добро представяне фондовите пазари бяха разтърсени от волатилност през септември на 
фона на опасенията на инвеститорите, че големите централни банки ще свият стимулите заради по-високата инфлация. 
„От историческа гледна точка лихвите продължават да са ниски, но рязкото устойчиво повишаване ще обезпокои пазарите, 
ако икономиката няма време да се адаптира към по -строгите кредитни условия“, каза Джим Смайджъл, главен 
инвестиционен директор в SEI. 
Скорошното покачване на цените на суровините, прекъсванията по веригата за доставки, ситуацията с Evergrande и 
енергийната криза в Китай засегнаха нагласите на пазарите и досегашния оптимизъм около глобалния икономически 
растеж. 
Акциите на фармацевтичния гигант AstraZeneca поскъпнаха с 2,57%, след като тя съобщи, че ще поеме пълен контрол над 
Caelum Biosciences в сделка на стойност до 500 милиона долара. 
Цената на книжата на британския търговец на модни стоки Next се повиши с 2,67% до рекордно ниво, след като тя 
повиши  прогнозата си за целогодишната печалба за четвърти път в рамките на шест месеца. 
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха сериозни понижения във вторник, поведени от загубите в технологичния 
сектор, след като доходността по 10-годишните американски държавни облигации достигна близо до 3-месечен връх, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 569,38 пункта, или 1,63%, до 34 299,99 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 изтри 90,48 пункта от стойността си, или 2,04%, достигайки до 4 352,63 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq записа спад от 423,29 9 пункта, или 2,83%, до 14 546,68 пункта, записвайки най-
лошия си ден от месец март насам. 
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Доходността по 10-годишните американски облигации се повиши рязко във вторник, достигайки в един момент до 1,567%, 
след като инвеститорите заложиха на това, че Федералния резерв ще свие програмата си за изкупуване на активи на фона 
на нарастващата инфлация. 
„Пазарът постепенно осъзнава реалността, че доходността беше ужасно ниска спрямо фундаментите. Сега Фед променя 
политиката си и всички сменят позициите си заедно с него, както обикновено го правят“, коментира Кати Джоунс от Schwab 
Center for Financial Research. 
Повишаването на доходността кара технологичните акции да изглеждат надценени и не особено привлекателни. Това 
доведе до поевтиняването им във вторник, като цените на книжата на Facebook, Microsoft, Amazon и Alphabet се понижиха 
съответно с 3,66%, 3,62%, 2,64% и 3,72%. Загуби регистрираха и в сектора на производителите на чипове, където акциите 
на Nvidia и Intel се понижиха с 4,44% и 1,21%. 
На пазара се отразиха и споровете за бюджета във Вашингтон. Републиканците в Сената блокираха одобрен от Камарата 
на представителите законопроект, който трябваше да гарантира финансирането на правителството до декември и да 
премахне тавана на държавния дълг до същия месец на следващата година. Конгресът трябва да одобри бюджета до 
петък, за да се избегне блокиране на работата на правителството. 
Докато технологичните акции регистрираха загуби, секторите, обвързани с възстановяването на икономиката, отново 
записаха печалби. Акциите на Ford поскъпнаха с 1,06%, след като компанията обяви планове за изграждането на нови 
заводи в САЩ. 
Пониженията във вторник увеличаха загубите на основните индекси през септември. От началото на месеца Nasdaq е 
изгубил 4,7% от стойността си, докато S&P 500 и Dow са се понижили съответно с 3,8% и 3%. 
Червена вълна в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха записаха спадове в сряда, 
следвайки загубите на Уолстрийт 
Негативната тенденция не бе последвана единствено от борсата в Хонконг, която се оцвети в зелено. Тя бе подкрепен от 
поскъпването на акциите на строителния предприемач Evergrande с 14,98%, след като днес компанията обяви, че ще 
продаде свои дял в банката  Shengjing Bank за 1,5 млрд. долара на държавна фирма за управление на активи. 
Фокусът на инвеститорите бе насочен върху нарастващата доходност по 10-годишните американски държавни ценни 
книжа, която се отрази негативно на акциите в технологичния сектор. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 639,67 пункта, или 2,12„% до 29 544,29 пункта, като 
цената на книжата на технологичния конгломерат Softbank се понижи с 1,46% 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 65,92 пункта, или 1,83%, до 3 536,29 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 55,04 пункта от стойността си, или 2,29%, завършвайки сесията при ниво от 
2 347,16 пункта. Негативната тенденция не бе последвана единствено от Хонконгският показател Hang Seng, който 
напредна със 163,11 пункта, или 0,67%, до 24 663,5 пункта Листнатите в Хонконг акции на Tencent и Alibaba поевтиняха с 
1,02% и 1,72% 
В Южна Корея показателят Kospi се понижи с 37,65 пункта, или 1,22%, до 3 060,27 пункта, като цената на книжата на 
Samsung Electoronic падна с 2,42%. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 записа спад от 78,9 пункта, или 1,08%, до 7 196,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 5,01 пункта, или 0,88%, до 575,11 пункта. BGBX40 се понижи с 0,05 пункта, или 0,04%, до 132,77. BGTR30 
регистрира спад от 0,62 пункта, или 0,10%, до 646,48 пункта. BGREIT напредна с 0,94 пункта, или 0,58%, до 161,70 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1605 долара  
Курсът на еврото се понижи още и се доближи плътно към прага от 1,16 долара, информираха германски финансови 
издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1605 долара, най-
ниското равнище от юли 2020 година. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1654 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ Румен Радев: Енергетиката от години е оплетена в схеми, очаквам отговорните институции да се намесят много 
сериозно 
Трябва да се преразгледат правилата за работа на Българската независима енергийна борса. Очаквам от отговорните 
институции да влязат много сериозно в своите задължения и да санкционират всички, които спекулират на тази борса. 
Това заяви вчера държавният глава Румен Радев пред журналисти в Пловдив. По-рано президентът откри Деветия 
европейски форум за социално предприемачество в Международния панаир в града. 
Енергетиката от години е оплетена в схеми. Либерализирането на цената на енергията за бизнеса чрез Българската 
независима енергийна борса бе извършено без ясни правила и механизми да защитават участниците. В момента се 
облагодетелстват търговците и страда бизнесът, заяви президентът. 
Румен Радев подчерта, че служебното правителство прави всичко възможно цената на електроенергията да бъде 
задържана и намалена. Разглеждат се и механизми за помощ на бизнеса, посочи държавният глава и поздрави служебното 
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правителство за това, че за трета поредна седмица България е с най-ниската цена на електроенергията в Европа, заедно с 
Полша. 
Заседналият на Камен бряг кораб е картина на безхаберието в продължение на десетилетия по отношение на морското 
спасяване, заяви президентът в отговор на въпрос. "Никакви процедури по отношение на морското спасяване, абсолютно 
разкапана техника, никаква организация", добави той.  
Президентът открои създадената от Министерството на транспорта организация, както и заповедта на ресорния министър, 
за да се компенсира липсата на необходимите процедури. Благодарение на действията на министъра е предотвратен и 
рискът от разлив на гориво, който би нанесъл непоправими екологични щети. Като основни приоритети в действията на 
институциите Румен Радев определи недопускането на загуба на човешки живот и минимизирането на всякакви щети за 
природата. 
Запитан за обвиненията на бившите управляващи срещу Министерството на вътрешните работи за извършена репресия в 
Стражица, президентът подчерта: "Всеки, който си прави сметката да продължава да купува избори, нека знае, че 
държавата ще отреагира с цялата си сила, за да прекрати и да пресече веднъж завинаги това грозно за нас като страна 
явление". Румен Радев добави, че изглежда за някои партии купеният вот се е превърнал в рутина. 
По отношение на дискусията за съдебната реформа, президентът подчерта, че в нея имат място всички заинтересовани 
страни и че се работи с всички, така че да има ефективна реформа в правосъдната система. 
Двете важни условия за внасянето на Плана за възстановяване и устойчивост в Брюксел са реформата в правосъдието по 
отношение на отчетността на главния прокурор и посочването на фиксирана дата за спиране на въглищните 
електроцентрали. "Внасянето на Плана е задължително и то трябва да се направи, но имаме нужда от сериозен дебат, 
консенсус, за да се намери най-доброто решение", заяви президентът. 
В отговор на журналистически въпрос за предстоящите президентски избори, Румен Радев напомни, че бившият премиер 
неведнъж е заявявал, че ще се кандидатира точно на тези избори. "Като човек на думата и на обещанията аз очаквам да 
си ги спази. Освен това той почти всеки ден критикува президентската институция, обвинява я в диктаторство. Нека да 
излезе на тези избори, да ги спечели и да внесе своите демократични ценности в президентската институция", заяви още 
държавният глава. 
 
√ Министър Алексиев: Няма да позволя заседналият кораб да се използва за саботаж на държавата от лобисти и 
политици  
Няма да позволя случаят със заседналия кораб край Камен бряг да се използва за саботаж на държавата от предизборни 
партийни интереси, лобисти и представители на администрацията. Това заяви на брифинг вчера министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев.  
Той съобщи, че е издал заповед за освобождаване на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска 
администрация" капитан Живко Петров. Основна причина е несъгласувано отклонение от предварително одобрената 
технологията за освобождаване на товара. В същото време Христо Алексиев подчерта, че е спазена международната 
нормативна уредба за действия в такива ситуации. 
Новият директор на „Морска администрация" е к.д.п. Венцислав Иванов. Той е ръководил структурата от 2004 до 2007 г. С 
това назначение по думите на министъра, ще бъде осигурена приемственост в действията на администрацията. 
Подготвят се пет сценария за освобождаване на товара от плавателния съд, обясни министърът. Каквато и технология да 
бъде избрана, тя ще бъде предварително съгласувана с Министерството на околната среда и водите.  
„В контакт сме с няколко международни фирми за морско спасяване и очакваме предложения за действие от тях. В 
зависимост от метеорологичните условия, остават вариантите за пренасяне на товара с шнек или с хеликоптер", обясни 
Христо Алексиев. 
 
√ Министър Бозуков: Подкрепям искането за 9% ДДС за стоките и услугите в сектора 
Подкрепям искането ставката на ДДС за стоките и услугите в сектора да бъде намалена на 9 %. Това заяви министърът на 
земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков при откриването на международни изложения от хранително-
вкусовата промишленост в Интер Експо Център-София вчера. Той подчерта, че такава промяна ще окаже пряка подкрепа 
както на производителите, така и на потребителите, особено в условията на пандемията, в която се намираме. 
Проф. Бозуков отбеляза, че един от основните приоритети в работата на Министерството на земеделието, храните и горите 
е развитието на потенциала на сектора и обезпечаването на продоволствената сигурност на страната. „Условията на силна 
конкурентна среда и все по-високите изисквания на потребителите, ни изправят пред редица предизвикателства, на които 
трябва да отговорим", допълни още аграрният министър. Той добави, че това може да бъде постигнато само чрез тясно 
сътрудничество и добра комуникация между бизнеса и институциите.  
Министър Христо Бозуков уточни, че организирането на подобни форуми е в голяма полза на бизнеса и гражданите. 
„Надявам се, че тазгодишните международни изложения ще бъдат основата за много бъдещи успешни бизнес 
партньорства", каза още земеделският министър. Той посочи, че изложенията Месомания, Булпек, Светът на млякото, 
Салон на виното и Интерфууд & Дринк поставят София на картата на международните форуми в хранително-вкусовата 
промишленост. 
В рамките на събитието министър Бозуков бе удостоен с плакет по повод 29-годишнината на „Булпек" от председателя на 
Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България Мариана Кукушева. 
В тазгодишното издание на форумите участват общо 264 изложителя от България, Италия, Румъния, САЩ, Гърция и др. 
Посетителите ще имат възможността до 2 октомври 2021 г., включително, да опитат от качествените храни, напитки и  
продукти. 
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√ Министър Везиева откри първата иновативна фабрика в Европа за производство на биоразградими чаши за кафе 
Когато предприемачеството и иновациите се срещнат с професионализма се получават резултати. В България кръговата 
икономика се развива бързо, въпреки трудната пандемична обстановка. Това заяви министърът на икономиката Даниела 
Везиева вчера в гр.Пловдив, при откриването на първата иновативна фабрика в Европа за производство на ядливи 
биоразградими чаши за кафе. 
По думите й министерството на икономиката е фокусирано върху подпомагане на малките и средни предприятия с 
експортен потенциал и развитието на иновациите, като основен фактор за устойчив растеж и повишаване добавената 
стойност в икономиката. "Ще се радвам за новите мерки, които предстои да разкрием, да кандидатстват фирми като тази", 
отбеляза тя. 
"В предприятието вече работят 30 души на 3 машини", посочи изпълнителният директор Мирослав Запрянов. Те правят по 
2,5 милиона ядливи чаши на месец. Амбициите на компанията са за закупуване на още 3 машини, с помощта на които 
оборотът да нарасне до 10 милиона бройки месечно. 
Фабриката на Cupffee се намира в индустриална зона "Тракия" в гр.Пловдив. Чашите се предлагат в над 30 държави от 
целия свят. Основната цел е да се редуцира голямото количество отпадъци от пластмасови чашки, които се разграждат. 
Производствената сграда е с площ 3600 кв. м. и разполага с първата в света автоматична производствена линия за 
биоразградими чаши. 
Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Пловдив Здравко Димитров, кметът на район "Тракия" Костадин 
Димитров, чуждестранни гости и инвеститори, бизнес партньори на компанията. 
 
√ Мая Манолова: Служебното правителство да спре износа на евтин ток  
Апелът ми към служебното правителство е износът на ток да бъде спрян, за да се ползва на българския пазар. Спрете 
износа на евтин български ток за европейския пазар и го оставете за българските фирми и домакинства! 
Това заяви председателят на коалицията „Изправи се БГ! Ние идваме!" Мая Манолова в свое видео. 
Министърът на енергетиката да се събуди от съня, в който е потънал от няколко месеца и да предприеме незабавни 
действия. Има поне пет неща, с които да бъдат спасени българските фирми и домакинства заради по-високите сметки за 
ток, допълни тя. 
Манолова бе категорична, че държавата трябва да се намеси сега, незабавно и адекватно. Предложението за 50 лв. 
подкрепа от държавата на мегаватчас е много малка стъпка напред. Това не е всичко, което може да се направи. Ако 
фирмите ще получат тези пари „някога", това не е решение. Закъснялата подкрепа за малкия бизнес е липса на подкрепа. 
Това е като „татко ще ми купи колело, ама друг път". Ще дадат пари на фирмите, ама друг път, обясни тя. 
Енергийният експерт Цветанка Илиева посочи, че количествата ток, които се произвеждат от АЕЦ „Козлодуй", се изнасят и 
не се използват за българските домакинства и фирми. Това означава, че вместо Васил от ул. „Солунска" да плаща евтин ток 
от АЕЦ „Козлодуй" за магазина си, токът го получава Василиос от Солун за неговия магазин.  
КЕВР да удължи срока за плащане на сметките. Това може да стане бързо с тяхно решение за отсрочка от 6 месеца, допълни 
Илиева. 
 
√ За 152.61 лева за мегаватчас се продава природният газ на "Газов Хъб Балкан" с ден на доставка за днес  
На цена от 152.61 лв. за мегаватчас за деня /MWh/d/ при продадени 9 297 MWh/d природен газ в пазарния сегмент "ден 
напред" е затворила газовата борса вчера, показва справка в платформата на "Газов Хъб Балкан", съобщава БТА. 
Търговията е с ден на доставка за днес, 30 септември. 
Цената е с 2.14 процента по-висока от вчерашната, когато за 149.41 лв. за MWh/d за мегаватчас са се продали 7 757 MWh/d 
природен газ. 
В пазарния сегмент "в рамките на деня" вчера, 29 септември, на цена от 149.18 лв. за MWh/d са продадени 880 MWh/d 
природен газ. Референтната цена в този сегмент за днес, 30 септември, е 152.61 лв. MWh/d. 
 
√ Над 3600 фирми и граждани подадоха коригиращи декларации  
Близо 1 милион физически и юридически лица са подали годишните си данъчни декларации в НАП, като над 3 600 от 
формулярите са за корекции в декларираните данни. 
Фирмите и гражданите имат съвсем малко време, в което ще могат да подадат коригиращи декларации. До 30 септември 
те имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на 
физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите. Това става с подаването на 
еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 
септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. 
Физическите лица могат да направят корекции в периода 30 април - 30 септември. За юридическите лица, едноличните 
търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, този срок започва от 30 юни и 
продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на 
приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис. 
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да 
се получи в сайта на приходната агенция - https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo или на телефона на 
НАП - 0700 18 700 на цената на един разговор, или съобразно тарифата на мобилния оператор. 
 
 

https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo
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√ От 1 октомври българите ще влизат във Великобритания само с международен паспорт  
Считано от 1 октомври 2021 г. българските граждани могат да влизат във Великобритания само с международен паспорт, 
като той трябва да е с валидност за целия период на планирания престой. Гражданите, които не представят такъв документ, 
няма да бъдат допускани в страната. Това напомнят от Министерството на външните работи. 
Новите правила, свързани с оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз, важат за гражданите на ЕС, Европейското 
икономическо пространство и Швейцария. 
Изключение ще бъде правено единствено за получилите статут на уседналост или временен статут на уседналост във 
Великобритания. Те ще имат право да влизат на територията на страната с лична карта най-рано до края на 2025 г. 
Националните лични карти ще могат да се използват от тези категории граждани и след 31 декември 2025 г., ако картите 
отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация. 
Допълнителна информация, включително митнически разпоредби (като режим на внасяне на валута, цигари и алкохол), 
застраховки и управление на МПС, внос и износ на растения, пътуване с домашни любимци, здравеопазване и друга важна 
информация за пътуващите за Великобритания , може да получите на адрес: 
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021 
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Лондон на телефони: +44 
20 7581 3144; +44 20 7584 9400 или дежурни телефони в извънработно време: + 442075813144; + 442075849400. 
 
√ Мария Габриел: Борбата с рака и с климатичните промени са нашата нова мисия „Земя“  
Българският еврокомисар Мария Габриел обяви официалното начало на пет мисии по програма „Хоризонт Европа". 
Мисиите си поставят за цел да дадат конкретни решения за пет големи обществени предизвикателства до 2030г.: борба с 
раковите заболявания, адаптиране към изменението на климата, опазване на океаните, моретата и водите, климатично-
неутрални градове и осигуряване на здравословни почви и храни. 
„Нашата мисия е опазването на планетата - мисия „Земя". Мисиите са нов подход на работа, който предлагаме. Новият, 
ориентиран към въздействие подход, се откроява с ролята на иновациите, гражданите и регионите. Съвместното 
разработване на решения и комбинирано финансиране са в основата на измеримите цели, които си поставят мисиите", 
коментира българският еврокомисар. 
Мисиите са насочени към постигане на 3 милиона спасени животи от ракови заболявания, 150 климатично-устойчиви 
европейски региона, 100 неутрални по отношение на климата градове, 100 демонстрационни лаборатории за добро 
състояние на почвите и храните, възстановени морски и крайбрежни екосистеми, над 25000 км възстановени речни зони, 
50 % по-малко пластмасови отпадъци в моретата. 
Всяка мисия ще разполага с времева рамка, план за изпълнение и бюджет за периода 2021-2023 г. 378 милиона евро ще 
бъдат насочени срещу борба с раковите заболявания, 368 милиона евро ще подпомогнат регионите за адаптирането им 
към климатичните промени. За възстановяване на моретата и океаните, ефективното управление на водите се насочват 
500 милиона евро. Действията за подкрепа на „интелигентните градове" и добро състояние на почвите ще бъдат 
подпомогнати съответно с 359 милиона евро и 320 милиона евро. 
„Ролята на науката и иновациите е да дават посока - за резултати и развитие. Те са двигателят на новите ни мисии. 
Успехът им ще зависи от съвместната ни работа с регионите и градовете, с гражданите, включително с младите хора. 
Очаквам процесът на съвместно създаване и съвместно изпълнение да носи конкретни ползи на гражданите", коментира 
още българският еврокомисар. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какви икономически мерки ще помогнат на бизнеса и хората? Гост министърът на икономиката Даниела 
Везиева; 

- Кои ще са кандидатите за президент и вицепрезидент на Демократична България - разговор с Христо Иванов; 
- Ще ескалира ли напрежението между Косово и Сърбия? Директно от конфликтната точка специалните 

пратеници на БНТ - Александър Марков и Росен Петрински; 
- След смяната в морската администрация - как продължава акцията по изтеглянето на заседналия кораб край 

Камен бряг?; 
- На живо: Какви са щетите и къде ще учат студентите по медицина след като пламна Медицинският университет в 

Плевен?; 
- Къде ще раждат жените от Перник, след като родилното отделение е под карантина?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Как може да се овладее инфлацията? Разговор с Любомир Каримански; 
- Кой е мъжът станал жертва на показно убийство?; 
- Агресия между ученици. 

 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Румен Спецов не дължи данъци и е изряден към хазната, не е имало опит за измама с ДДС; 
в. Труд - Арестуваха наши съкровища в Дубай; 
в. Телеграф - Старата къща изгаря със застраховката; 
в. Монитор - Хлябът ни по-скъп от германския и испанския;  

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Интриги преди финала - БСП се регистрира и за вота за президент, Алгафари пуска загадъчен нов кандидат на 
ГЕРБ; 
в. 24 часа - "Вера Су" свали шефа на "Морска администрация", министър видя саботаж и лобизъм в драмата с кораба; 
в. Труд - Пътищари протестираха в цялата страна; 
в. Труд - Кап. Богдан Богданов, председател на Българска морска камара, пред "Труд": Има риск корабът "Vera Su" да се 
пречупи; 
в. Телеграф - МФ плаща новите машини; 
в. Телеграф - БГ съкровища арестувани в Дубай; 
в. Монитор - 29 формации се регистрираха за вота 2 в 1; 
в. Монитор - Спират плановите ремонти на пътища заради липса на пари;  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Пламен Димитров, президент на КНСБ: Политиците само си въобразяват, че са решили въпроса с пенсиите - от 
януари много хора ще паднат от 120 лв. бонус на скромно увеличение; 
в. Труд - Пламен Киров, професор по конституционно право, пред "Труд": Поразен съм, че политик си позволява да съветва 
КС; 
в. Монитор - Адвокат Рубен Николов, експерт по международно морско право: Държавата може да се намеси само ако 
собственикът откаже да спаси кораба; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как да се събират повече глоби на КАТ?; 
в. Труд - Внимание: инфлационни турбуленции и икономически ями!; 
в. Телеграф - Прозрачност и отговорност по случая с Георгиева; 
в. Монитор - Горчива хапка за българския потребител. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 30 септември 
София 

- От 10.30 часа на „Дондуков" 2 ще се състои заключителната част на международната пътуваща конференция 
„Живописна България. Български литературни маршрути II", която се провежда под патронажа на 
вицепрезидента Илияна Йотова. 

- От 11.00 часа в зала Шекспир в Grand Hotel Millennium Sofia министър Стойчо Кацаров ще награди с официални 
плакети на Министерството на здравеопазването дирекциите „Надзор на заразните болести" и „Обществено 
здраве" към регионалните здравни инспекции в страната. 

- От 10.00 ч. Конституционният съд ще проведе заседание. 
- От 10.00 ч. в Бюрото на ЕП в България" ще се проведе уебинар „Бъдещето на Европа през погледа на младите". 
- От 11.00 ч. Централната избирателна комисия ще даде редовен брифинг. 

*** 
Айтос 

- От 11.00 ч. експерти на Института за пътна безопасност ще извършат инспекция на организацията на движението 
в град Айтос 

*** 
Бургас 

- От 11.30 ч. в сградата на Домашния социален патронаж ще се състои пресконференция за целите, резултатите и 
новото направление по проекта „Патронажна грижа + на територията на община Бургас" по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси". 

*** 
Видин 

- От 14.00 ч. в Залата на Общински съвет - Видин ще се проведе мотивационна кампании за родители на деца от 
уязвими групи в изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование. 

- От 14.00 ч. на стадион „Георги Бенковски“ кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков ще открие Спортен 
панаир. 

*** 
Добрич/к.к. Албена 

- От 09.00 часа в хотел „Фламинго" главният прокурор Иван Гешев ще присъства на българо - немски семинар. 
*** 
Добрич 

- От 14.00 ч. Градски парк „Св.Георги" ще се състои младежката инициатива за боядисване и изрисуване на 
стълбите до Летния театър „Цветен Добрич". 

*** 
Кюстендил 

- От 14.00 ч. Общински съвет - Кюстендил ще проведе онлайн заседание. 

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

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

