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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ: ПОЛЗИТЕ ОТ ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА ДОМИНИРАТ 
Ползите от влизането на България в еврозоната доминират. Позицията на АИКБ, а и на всички работодателски организации 
у нас е трайна подкрепа и ускоряване на присъединяването на България към еврозоната. Това заяви председателят на УС 
на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на Четвъртия банково-финансов форум на сп. 
„Мениджър“ „Бъдещето на парите“. В дискусионния панел „България в еврозоната“ участие взеха зам.-министърът на 
финансите Ивайло Христов, бившият заместник главен секретар на Министерство на финансите и ръководител на 
присъединяването на Естония към еврозоната Танел Рос и старши икономистът на Институт „Отворено общество“ Георги 
Ангелов. 
Приемането на единната европейска валута и мястото на България в еврозоната бе водеща тема във втория ден на форума. 
Фокус беше поставен върху предизвикателствата и възможностите пред банките и реалния бизнес при изпълнение на 
Националния план за въвеждане на еврото и как ще се използва опитът на другите наскоро присъединили се държави към 
еврозоната. 
По думите на Васил Велев в страната ни битуват няколко мита и легенди, които трябва да бъдат развенчани. Първият мит 
е, че при влизането в еврозоната цените у нас ще се увеличат и ще станат двойни. Според него опитът на другите държави, 
които са били във валутен борд и са приели еврото, сочи, че на практика няма инфлация, която да е допълнително 
подклаждана от еврото. „При нас има такова стечение на обстоятелствата, че 2 лева са 1,02 евро, като се очаква 
тези дребни сметки да се делят на две. Това дори ще потисне инфлацията. Ние като работодатели ще отправим 
призив към всички наши членове, изобщо към бизнеса, противно на правилата в математиката да закръгляваме 
надолу при изчисляването на цените в евро“, заяви още председателят на АИКБ. 
 
Другият мит е, че България ще загуби 
суверенитета си. За Васил Велев с влизането в 
еврозоната страната ще качи суверенитета си 
на по-високо ниво, тъй като ще може да 
участва в изготвянето на политиките на 
европейски ниво. Той припомни, че ние като 
държава сме се лишили от парично-валутна 
политика още с влизането на валутния борд 
през 1997 г. 
Третият мит, който се разпространява, е как 
българите ще плащат на Гърция за 
неразумната политика и разходите 
ѝ. „Всъщност ние ще имаме застраховка, 
така както имаме каско или гражданска отговорност на автомобилите си. И при някакви провали тя ще важи и за 
нас. И тази застраховка си струва.“, допълни Васил Велев. 
Последният от най-тиражираните митове е, че с влизането в еврозоната България ще изхарчи валутния резерв и ще отпусне 
макроикономическата и фискалната си стабилност. Според председателя на АИКБ се вижда, че ин хаус поръчки се правят 
и без страната да е в еврозоната, а дори в момента от България изтичат капитали, тъй като се инвестират навън. 
Той припомня, че между 2005 г. и 2008 г. инфлацията у нас е била средногодишно 9%, но доходите са растели много над 
тези проценти. И допълни, че се надява инфлацията, която сега започва да расте, към окончателното приемане на еврото 
за платежно средство в България да се укроти, така че да не се получава усещането, че именно на тази стъпка се дължи по-
високата инфлация, а не на световните цени на енергоресурсите например. 
 
БНТ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Времето за нова мярка в подкрепа на бизнеса беше проспано през лятото 
Ние от година настояваме да има мярка, която да подкрепя постоянните разходи на компаниите при рязък спад на 
продажбите. Това коментира в "Денят започва" по БНТ Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
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Ние сме в такова положение, тъй като бизнесите не са напълно затворени, но са с ограничение в дейността, в същото време 
постоянните разходи си вървят, обясни той. 
Вместо през лятото да се изработи такава мярка, това време беше проспано. Имаше хора, които правеха пиар, 
вместо да правят такива разработки и сега стигаме до тази ситуация, че редица сектори са изправени пред 
затваряне и фалити. 
Домакинствата все по-осезаемо изпадат в една галопираща дупка с повишението на цените, коментира Пламен Димитров, 
президент на КНСБ. Той посочи като пример драстичното увеличение в цените на основни хранителни продукти като 
олиото. 
Трябва да се компенсират доходите с поне същия темп, който сме имали до момента. Даваме си сметка, че това няма 
да е лесно за фирмите и точно за това сме съгласни с бизнеса, че трябва да бъде компенсиран от държавата, обясни 
председателят на КНСБ. 
Нека да е ясно, че ние подкрепяме зелените сертификати, подчерта Васил Велев. 
Това е по-добрата алтернатива пред пълното затваряне. Ние апелираме към работодателите да насърчат 
ваксинирането, допълни той. 
Тестовете за работещите обаче трябва да бъдат безплатни, тогава ще бъдат равнопоставени тези опции - ваксинация, 
преболедуване или тестове, допълни от своя страна Димитров. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БТА 
 
√ Ползите от влизането на България в еврозоната доминират, смята председателят на АИКБ 
Ползите от влизането на България в еврозоната доминират. Позицията на Асоциация на индустриалния капитал /АИКБ/, а 
и на всички работодателски организации у нас е трайна подкрепа и ускоряване на присъединяването на България към 
еврозоната. Това е заявил председателят на УС на АИКБ Васил Велев по време на Четвъртия банково-финансов форум на 
сп. "Мениджър" "Бъдещето на парите", съобщиха от Асоциацията. 
По думите на Васил Велев в страната ни битуват няколко мита и легенди, които трябва да бъдат развенчани. Първият мит 
е, че при влизането в еврозоната цените у нас ще се увеличат и ще станат двойни. Според него опитът на другите държави, 
които са били във валутен борд и са приели еврото, сочи, че на практика няма инфлация, която да е допълнително 
подклаждана от еврото. 
"При нас има такова стечение на обстоятелствата, че 2 лева са 1,02 евро, като се очаква тези дребни сметки да се делят на 
две. Това дори ще потисне инфлацията. Ние като работодатели ще отправим призив към всички наши членове, изобщо 
към бизнеса, противно на правилата в математиката да закръгляваме надолу при изчисляването на цените в евро", е 
заявил още председателят на АИКБ. 
Другият мит е, че България ще загуби суверенитета си. За Васил Велев с влизането в еврозоната страната ще качи 
суверенитета си на по-високо ниво, тъй като ще може да участва в изготвянето на политиките на европейски ниво. Той е 
припомнил, че ние като държава сме се лишили от парично-валутна политика още с влизането на валутния борд през 1997 
г. 
Третият мит, който се разпространява, е как българите ще плащат на Гърция за неразумната политика и разходите й. 
"Всъщност ние ще имаме застраховка, така както имаме каско или гражданска отговорност на автомобилите си. И при 
някакви провали тя ще важи и за нас. И тази застраховка си струва", е допълнил Васил Велев. 
Последният от най-тиражираните митове е, че с влизането в еврозоната България ще изхарчи валутния резерв и ще отпусне 
макроикономическата и фискалната си стабилност. Според председателя на АИКБ се вижда, че ин хаус поръчки се правят 
и без страната да е в еврозоната, а дори в момента от България изтичат капитали, тъй като се инвестират навън.  
Той припомня, че между 2005 г. и 2008 г. инфлацията у нас е била средногодишно 9 процента, но доходите са растели 
много над тези проценти. Велев е допълнил, че се надява инфлацията, която сега започва да расте, към окончателното 
приемане на еврото за платежно средство в България да се укроти, така че да не се получава усещането, че именно на тази 
стъпка се дължи по-високата инфлация, а не на световните цени на енергоресурсите например. 
 
Fakti.bg 
 
√ Вacил Вeлeв: Пoлзитe oт влизaнeтo нa Бългaрия в eврoзoнaтa дoминирaт 
Пo думитe му в cтрaнaтa ни битувaт някoлкo митa и лeгeнди, кoитo трябвa дa бъдaт рaзвeнчaни 
Пoлзитe oт влизaнeтo нa Бългaрия в eврoзoнaтa дoминирaт. Пoзициятa нa AИКБ, a и нa вcички рaбoтoдaтeлcки oргaнизaции 
у нac e трaйнa пoдкрeпa и уcкoрявaнe нa приcъeдинявaнeтo нa Бългaрия към eврoзoнaтa. Тoвa зaяви прeдceдaтeлят нa УC 
нa Acoциaция нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия Вacил Вeлeв пo врeмe нa Чeтвъртия бaнкoвo-финaнcoв фoрум нa cп. 
„Мeниджър“ „Бъдeщeтo нa пaритe“. 
В диcкуcиoнния пaнeл „Бългaрия в eврoзoнaтa“ учacтиe взeхa зaм.-миниcтърът нa финaнcитe Ивaйлo Хриcтoв, бившият 
зaмecтник глaвeн ceкрeтaр нa Миниcтeрcтвo нa финaнcитe и ръкoвoдитeл нa приcъeдинявaнeтo нa Ecтoния към eврoзoнaтa 
Тaнeл Рoc и cтaрши икoнoмиcтът нa Инcтитут „Oтвoрeнo oбщecтвo“ Гeoрги Aнгeлoв. 
Приeмaнeтo нa eдиннaтa eврoпeйcкa вaлутa и мяcтoтo нa Бългaрия в eврoзoнaтa бe вoдeщa тeмa във втoрия дeн нa фoрумa. 
Фoкуc бeшe пocтaвeн върху прeдизвикaтeлcтвaтa и възмoжнocтитe прeд бaнкитe и рeaлния бизнec при изпълнeниe нa 
Нaциoнaлния плaн зa въвeждaнe нa eврoтo и кaк щe ce изпoлзвa oпитът нa другитe нacкoрo приcъeдинили ce държaви към 
eврoзoнaтa. 

https://bntnews.bg/news/vasil-velev-aikb-vremeto-za-nova-myarka-v-podkrepa-na-biznesa-beshe-prospano-prez-lyatoto-1173303news.html?fbclid=IwAR1UnVJDkSqyH6EIyA8lpVURZBd33GAj8VbSi6bTToZmMWY8rlcnHgskfHg
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Пo думитe нa Вacил Вeлeв в cтрaнaтa ни битувaт някoлкo митa и лeгeнди, кoитo трябвa дa бъдaт рaзвeнчaни. Първият мит 
e, чe при влизaнeтo в eврoзoнaтa цeнитe у нac щe ce увeличaт и щe cтaнaт двoйни. Cпoрeд нeгo oпитът нa другитe държaви, 
кoитo ca били във вaлутeн бoрд и ca приeли eврoтo, coчи, чe нa прaктикa нямa инфлaция, кoятo дa e дoпълнитeлнo 
пoдклaждaнa oт eврoтo. „При нac имa тaкoвa cтeчeниe нa oбcтoятeлcтвaтa, чe 2 лeвa ca 1,02 eврo, кaтo ce oчaквa тeзи 
дрeбни cмeтки дa ce дeлят нa двe. Тoвa дoри щe пoтиcнe инфлaциятa. Ниe кaтo рaбoтoдaтeли щe oтпрaвим призив към 
вcички нaши члeнoвe, изoбщo към бизнeca, прoтивнo нa прaвилaтa в мaтeмaтикaтa дa зaкръглявaмe нaдoлу при 
изчиcлявaнeтo нa цeнитe в eврo“, зaяви oщe прeдceдaтeлят нa AИКБ. 
Другият мит e, чe Бългaрия щe зaгуби cувeрeнитeтa cи. Зa Вacил Вeлeв c влизaнeтo в eврoзoнaтa cтрaнaтa щe кaчи 
cувeрeнитeтa cи нa пo-виcoкo нивo, тъй кaтo щe мoжe дa учacтвa в изгoтвянeтo нa пoлитикитe нa eврoпeйcки нивo. Тoй 
припoмни, чe ниe кaтo държaвa cмe ce лишили oт пaричнo-вaлутнa пoлитикa oщe c влизaнeтo нa вaлутния бoрд прeз 1997 
г. 
Трeтият мит, кoйтo ce рaзпрocтрaнявa, e кaк бългaритe щe плaщaт нa Гърция зa нeрaзумнaтa пoлитикa и рaзхoдитe ѝ. 
„Вcъщнocт ниe щe имaмe зacтрaхoвкa, тaкa кaктo имaмe кacкo или грaждaнcкa oтгoвoрнocт нa aвтoмoбилитe cи. И при 
някaкви прoвaли тя щe вaжи и зa нac. И тaзи зacтрaхoвкa cи cтрувa“, дoпълни Вacил Вeлeв. 
Пocлeдният oт нaй-тирaжирaнитe митoвe e, чe c влизaнeтo в eврoзoнaтa Бългaрия щe изхaрчи вaлутния рeзeрв и щe oтпуcнe 
мaкрoикoнoмичecкaтa и фиcкaлнaтa cи cтaбилнocт. Cпoрeд прeдceдaтeля нa AИКБ ce виждa, чe ин хaуc пoръчки ce прaвят 
и бeз cтрaнaтa дa e в eврoзoнaтa, a дoри в мoмeнтa oт Бългaрия изтичaт кaпитaли, тъй кaтo ce инвecтирaт нaвън. 
Тoй припoмня, чe мeжду 2005 г. и 2008 г. инфлaциятa у нac e билa cрeднoгoдишнo 9%, нo дoхoдитe ca рacтeли мнoгo нaд 
тeзи прoцeнти. И дoпълни, чe ce нaдявa инфлaциятa, кoятo ceгa зaпoчвa дa рacтe, към oкoнчaтeлнoтo приeмaнe нa eврoтo 
зa плaтeжнo cрeдcтвo в Бългaрия дa ce укрoти, тaкa чe дa нe ce пoлучaвa уceщaнeтo, чe имeннo нa тaзи cтъпкa ce дължи пo-
виcoкaтa инфлaция, a нe нa cвeтoвнитe цeни нa eнeргoрecурcитe нaпримeр. 
 
Club Z 
 
√ Всички работодателски организации подкрепят влизането в еврозоната 
Васил Велев развенча няколко мита, които плашат българите за времето след приемането на еврото като валута 
Ползите от влизането на България в еврозоната доминират. Позицията на АИКБ, а и на всички работодателски организации 
у нас е трайна подкрепа и ускоряване на присъединяването на България към еврозоната.  
Това заяви председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на Четвъртия 
банково-финансов форум на списание "Мениджър" "Бъдещето на парите", пише БТА.  
В дискусионния панел "България в еврозоната" участие взеха зам.-министърът на финансите Ивайло Христов, бившият 
заместник главен секретар на Министерство на финансите и ръководител на присъединяването на Естония към еврозоната 
Танел Рос и старши икономистът на Институт "Отворено общество" Георги Ангелов. 
Приемането на единната европейска валута и мястото на България в еврозоната бе водеща тема във втория ден на форума. 
Фокус беше поставен върху предизвикателствата и възможностите пред банките и реалния бизнес при изпълнение на 
Националния план за въвеждане на еврото и как ще се използва опитът на другите наскоро присъединили се държави към 
еврозоната. 
По думите на Васил Велев в страната ни битуват няколко мита и легенди, които трябва да бъдат развенчани. Първият мит 
е, че при влизането в еврозоната цените у нас ще се увеличат и ще станат двойни. Според него опитът на другите държави, 
които са били във валутен борд и са приели еврото, сочи, че на практика няма инфлация, която да е допълнително 
подклаждана от еврото. 
"При нас има такова стечение на обстоятелствата, че 2 лева са 1,02 евро, като се очаква тези дребни сметки да се делят на 
две. Това дори ще потисне инфлацията. Ние като работодатели ще отправим призив към всички наши членове, изобщо 
към бизнеса, противно на правилата в математиката да закръгляваме надолу при изчисляването на цените в евро", каза 
на форума председателят на АИКБ. 
Другият мит е, че България ще загуби суверенитета си. За Васил Велев с влизането в еврозоната страната ще качи 
суверенитета си на по-високо ниво, тъй като ще може да участва в изготвянето на политиките на европейски ниво. Той 
припомни, че ние като държава сме се лишили от парично-валутна политика още с влизането на валутния борд през 1997 
г. 
Третият мит, който се разпространява, е как българите ще плащат на Гърция за неразумната политика и разходите й. 
"Всъщност ние ще имаме застраховка, така както имаме каско или гражданска отговорност на автомобилите си. И при 
някакви провали тя ще важи и за нас. И тази застраховка си струва", уточни Велев. 
Последният от най-тиражираните митове е, че с влизането в еврозоната България ще изхарчи валутния резерв и ще отпусне 
макроикономическата и фискалната си стабилност. Според председателя на АИКБ се вижда, че ин хаус поръчки се правят 
и без страната да е в еврозоната, а дори в момента от България изтичат капитали, тъй като се инвестират навън. 
Той припомни, че между 2005 г. и 2008 г. инфлацията у нас е била средногодишно 9 процента, но доходите са растели 
много над тези проценти. И допълни, че се надява инфлацията, която сега започва да расте, към окончателното приемане 
на еврото за платежно средство в България да се укроти, така че да не се получава усещането, че именно на тази стъпка се 
дължи по-високата инфлация, а не на световните цени на енергоресурсите например. 
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√ Работодателите искат ускорено присъединяване към еврозоната 
Еврото нямало да доведе до увеличаване на цените 
Ползите от влизането на България в еврозоната доминират. Позицията на АИКБ, а и на всички работодателски организации 
у нас е трайна подкрепа и ускоряване на присъединяването на България към еврозоната. Това заяви председателят на УС 
на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на Четвъртия банково-финансов форум 
„Бъдещето на парите“. 
Приемането на единната европейска валута и мястото на България в еврозоната бе водеща тема във втория ден на форума. 
Фокус беше поставен върху предизвикателствата и възможностите пред банките и реалния бизнес при изпълнение на 
Националния план за въвеждане на еврото и как ще се използва опитът на другите наскоро присъединили се държави към 
еврозоната. 
По думите на Васил Велев в страната ни битуват няколко мита и легенди, които трябва да бъдат развенчани. 
Първият мит е, че при влизането в еврозоната цените у нас ще се увеличат и ще станат двойни. Според него опитът на 
другите държави, които са били във валутен борд и са приели еврото, сочи, че на практика няма инфлация, която да е 
допълнително подклаждана от еврото. 
„При нас има такова стечение на обстоятелствата, че 2 лева са 1,02 евро, като се очаква тези дребни сметки да се делят на 
две. Това дори ще потисне инфлацията. Ние като работодатели ще отправим призив към всички наши членове, изобщо 
към бизнеса, противно на правилата в математиката да закръгляваме надолу при изчисляването на цените в евро“, заяви 
още председателят на АИКБ. 
Другият мит е, че България ще загуби суверенитета си. За Васил Велев с влизането в еврозоната страната ще качи 
суверенитета си на по-високо ниво, тъй като ще може да участва в изготвянето на политиките на европейски ниво. Той 
припомни, че ние като държава сме се лишили от парично-валутна политика още с влизането на валутния борд през 1997 
г. 
Третият мит, който се разпространява, е как българите ще плащат на Гърция за неразумната политика и разходите ѝ. 
„Всъщност ние ще имаме застраховка, така както имаме каско или гражданска отговорност на автомобилите си. И при 
някакви провали тя ще важи и за нас. И тази застраховка си струва.“, допълни Васил Велев. 
Последният от най-тиражираните митове е, че с влизането в еврозоната България ще изхарчи валутния резерв и ще отпусне 
макроикономическата и фискалната си стабилност. Според председателя на АИКБ се вижда, че ин хаус поръчки се правят 
и без страната да е в еврозоната, а дори в момента от България изтичат капитали, тъй като се инвестират навън. 
Той припомня, че между 2005 г. и 2008 г. инфлацията у нас е била средногодишно 9%, но доходите са растели много над 
тези проценти. И допълни, че се надява инфлацията, която сега започва да расте, към окончателното приемане на еврото 
за платежно средство в България да се укроти, така че да не се получава усещането, че именно на тази стъпка се дължи по-
високата инфлация, а не на световните цени на енергоресурсите например. 
 
Мениджър 
 
√ България в Еврозоната: Вредите - мними, ползите реални!  
Влизането на България в Еврозоната е продължение на интеграцията на страната в Европа, започнала по времето на Борис 
I. Това заяви заместник-министърът на финансите Ивайло Христов по време на първия панел от Четвъртия банково-
финансов форум на Мениджър „Бъдещето на парите", посветен на пътя на България към въвеждането на еврото. 
„През 9-ти век от новата ера България е страна с голяма територия за стандартите на Европа и със заплашителна армия. Тя 
е в изолация, защото е наричана варварска държава и държава на езичници. Борис I е разбрал това и поради дълбокия 
мир с Византия е избрал едната от двете възможности за покръстване. Дали решението е било трудно? Със сигурност. Със 
сигурност е имало и противници. Дали е правилното решение? Ние сме постигнали интеграция в Европа, започнали сме 
още тогава с единствената цел да не сме изолирани. Приемането ни в НАТО и ЕС е продължение на всичко това. 
Цивилизационен избор, както го наричат някои“, каза Христов. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че позицията на АИКБ и на всички 
работодателски организации у нас е в подкрепа на ускоряването на присъединяването на България към еврозоната. 
„Ние всъщност насърчаваме и подтикваме към по-бързи  и енергични действия за това. За нас ползите от това безспорно 
доминират. Има митове и легенди на противниците на еврото, които всъщност досега не са били парламентарно 
представяни, което вероятно ще продължи и занапред. Единият мит бе как това ще увеличи цените и те едва ли не ще 
станат двойни. Опитът на другите държави, които са били във валутен борд и са приели еврото, сочи тъкмо обратното. На 
практика няма инфлация, подклаждана от приемането на еврото. При нас дори има такова стечение на обстоятелството, 
че два лева не са едно евро, а едно евро и два цента, но се очаква тези дребни сметки да се делят на две. Това ще потисне 
инфлацията. Ние ще отправим призив към бизнеса, противно на правилата на математиката, да закръгляваме надолу при 
правенето на цените в евро“, каза Велев. 
„Другият мит е загуба на суверенитет. Всъщност ние качваме суверенитета на по-високо ниво, което нямаме в момента. 
Ние сме се лишили от парична политика много отдавна – от 1 юли 1997 г. Приемайки еврото и седейки на масата на 
еврозоната бихме могли да участваме в политиките на европейско ниво, което е суверенитет на по-високо равнище“, 
добави той. 
По думите му третият мит е, че ще плащаме на гърците за разюздената им политика, но всъщност ще имаме застраховка, 
която ще важи при някакви провали. 
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„Четвъртият мит е, че като влезем в Еврозоната ще изхарчим валутния резерв и ще отпуснем макроикономическата 
финансова стабилност. Това също няма пряка връзка, защото могат да се правят инахус поръчки и без да сме в еврозоната. 
Обратното, при наличието на валутни резерви изтичат от България капитали, защото ние ги инвестираме навън“, добави 
той. 
Той припомни, че между 2005 и 2008 г. инфлацията е била средно 9%, но доходите са се увеличи с много по-високо 
равнище. Велев заяви, че се надява инфлацията, която сега започва и изглежда ще расте, да се укроти при окончателното 
приемане на еврото у нас. 
Георги Ангелов, старши икономист, институт „Отворено общество“, от своя страна заяви, че до голяма степен България 
вече е в Еврозоната, макар че формално все още не е част от региона на единната валута. 
„Знаете, че миналата година България беше приета във валутния механизъм ERM II, познат като чакалнята на еврозоната, 
и в банковия съюз. Един от големите проблеми на страните извън еврозоната бяха високите такси за преводи – този 
проблем беше решен. Валутният борд реално ни фиксира към еврото, така че българският лев на практика е евро. В този 
смисъл от четвърт век ползваме еврото, макар да го наричаме лев“, каза Ангелов, като добави, че особено от миналата 
година консумираме голяма част от ползите от еврото. 
„Лихвите са рекордно ниски, а кредитният ни рейтинг бе повишен в най-голямата криза от последните десетилетия, 
именно защото влязохме в ERM II. Много неща, които свързваме като ползи с еврозоната, започваме да ги консумираме, 
защото вървим в тази посока. Важен е процесът, а не крайната дата“, добави той. 
По думите му инфлацията ще мине преди да влезем в Еврозоната, както се е случило и в други страни. 
„Еврото ще дойде като естествен резултат, когато си решим проблемите със съдебната система, бизнес среда и забогатеем 
още малко, заприличвайки на балтийските страни. Тогава ще бъде по-лесно и да покрием инфлационния критерии.“, каза 
още Ангелов. 
Какво ще донесе еврото на обикновения гражданин и на бизнеса в България? Неизбежно ли е приемането? 
Заместник-министърът на финансите Ивайло Христов заяви, че с договора за присъединяване ние сме поели задължение 
в някакъв момент да приемем еврото. 
„Кога ще се случи това ще решим ние, когато изпълним критериите. Може би на някои хора им минава през ума, че трябва 
отново да питаме суверена, но това не е работещ подход, защото ако питаме за нещо, което вече е ратифицирано от 
парламента, цялата схема ще противоречи на закона. Не може за всичко да се допитваме с референдуми“, каза той. 
Зам.-министърът запита как би завършил референдум със запитване: „Трябва ли България да си завърне западните 
покрайнини?“ 
По думите му резултатът е ясен, но това не прави отговорът работещ. „Не може всеки един въпрос, по който излъченият 
парламент или правителство не може да стигне до решение, да бъде връщат назад до суверена. В някои момент еврото 
ще стане задължително в България. Имаме желание да бъде от 1 януари 2024 г. Дано да стане, но може и да не стане“, 
добави Христов. 
Васил Велев също подчерта, че референдум за еврото не може да има, тъй като ние сме подписали договор, в който пише, 
че ще приемем единната валута. 
„Обвързани сме с членството си в Европейският съюз. Може да питаме кога, но не съм сигурен, че това е въпрос за 
референдум и че хората могат да преценят кога е момента“, каза той. 
По думите му няма влиятелни политически и обществени сили, които да са против влизането в Еврозоната, но няма и 
голямо мнозинство сред хората за влизане в региона на единната валута. 
„Очевидно е, че трябва да се обяснява и то по-добре, отколкото се обясняват ползите от ваксинирането. Това е един 
пример как не трябва да се прави информационна обществена кампанията“, добави Велев. 
Той подчерта, че що се отнася до ползите за хората, плащанията вече са поевтинели, но все още има курсови разлики, 
които не са пренебрежимо малки суми, взимайки предвид общия износ и факта, че две трети от него е именно към 
еврозоната. 
„Участието в самата Еврозона качва статута на страната, кредитния рейтинг, достъпа до финансиране, цената на 
финансирането и тн. Това са осезаеми ползи, които трябва да се артикулират. Лихвите допълнително ще паднат, рейтингът 
ще се качи допълнително. Привлекателността за инвестиране ще нарасне. Темпът на ръст на доходните няма да се намали. 
Вредите са мними, а ползите са действителни“, каза той. 
Георги Ангелов посочи, че фокусът трябва да е върху структурната страна на въпроса и да разглеждаме процеса на влизане 
в еврозоната не само като възможност да взимаме неща. 
„Страните, които преди 20 г. влязоха  в еврозоната неподготвени, като например Гърция и Италия, пострадаха от 
неподготвеността си. Заради тях цялата еврозона се промени и сега е много по-трудно някой да влезе в еврозоанта 
неподготвен. На нас 5 години ни отне само да влезем в чакалнята. Не може вече неподготвен страна да влезе. В този 
смисъл ние ще трябва да си свършим работа тук. Няма да влезем с тази съдебна система и тази бизнес среда. Ще трябва 
да си подредим къщичката“„ отбеляза Ангелов. 
Той обясни, че що се отнася до напредъка по влизането в еврозоната 2021 г. е била изгубена заради липсата на 
правителство и че не се знае каква ще бъде ситуацията през следващата година. „Важно е да има парламент, за да се 
правят реформи“, добави Ангелов. 
Ще успеем ли да покрием критериите за конвергенция на доходите? 
Христов заяви, че очакванията за подобряване на ситуацията в България ги има и по отношение на приемането на еврото, 
но те са по-малки в сравнение с тези, свързани с влизането в Европейския съюз 
„Самият акт на влизане в Европейския съюз е много по-мащабен от това, което ни предстои във връзка с еврото. 
Обръщането от лев към евро не създава чак такива очаквания, но е стъпка в правилната посока. Получаването на по-добър 
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кредитен рейтинг, намаляването на лихвите и увеличаването на инвестициите работи в тази посока. Дали ще се получи 
достатъчно бързо, можем само да предполагаме, но това така или иначе трябва да се случи“, каза зам-министърът. 
„Инфлационната памет е доста дълга и припомни, че преди около 20-тина година недвижимите имоти се измерваха в 
долари, а в един момент, като с магическа пръчка продажните цени започнаха да бъдат обявявани в евро, без промяна в 
цифричката. Това се случи, защото пазарът е свободен и просто бе увеличена цената на продаваното. Това няма да се случи 
сега. Изключено е да има намаляване на доходите породи подобно увеличаване на цените“, обясни Христов. 
По думите му примера с Гърция от преди няколко години е показал, че колкото и тежка да е ситуацията никоя държава 
няма да бъде изоставяна. 
Велев посочи, че при настоящите параметри България всъщност би привнесла стабилност в Еврозоната, вместо да черпи 
от нея, тъй като държавният дълг на страната ни спрямо БВП е вторият най-нисък в ЕС след този на Естония. 
„Когато говорим за доходите, очакванията са че техният ръст ще се забави при влизането в еврозоната. Експерти сравняват 
растежа на доходите в Румъния, където няма валутен борд. Там инфлацията е по-голяма но и номиналните доходи растат 
по-бързо. Според нас влизането в еврозоната няма да забави ръста на доходите, а има потенциала да ги увеличи. Щом 
сме стигнали дотам, ние сме изминали пътя, за който говори г-н Ангелов. Това означава, че инвестиционната среда е 
подобрена, което води до устойчив ръст на доходите. Поради ниската база обаче сме далеч от заветните 70% по паритет 
на покупателна способност, които се смятат за граница, зад която имиграционните потоци се обръщат“, отбеляза той. 
Георги Ангелов заяви, че има две алтернативи. Едната се базира на това, че много хора си мечтаят България да влезе в 
еврозоната и да забогатее, докато другата, която самата еврозона има за България, е първо да забогатеем, а после да 
влезем в еврозоната. 
„Има сблъсък между тези алтернативи. Искаме да ползваме нещо, без да положим усилия, а от другата страна искат да 
положим усилие и покажем, че сме готови да направим реформи, след което да бъдем приети. На мен ми се струва, че по-
скоро трябва първо да положим усилия, а след това да вземем наградата. Това е по-правилният от морална и практическа 
гледна точка подход“, каза той. 
По думите му не трябва да се поставят нереалистични цели, защото ще станем като Румъния, която всяка година сменя 
датата за влизане в еврозоната. „Нека не смятаме, че ще надскочим балтийските страни и че това, което те направиха за 
десет  години ние ще го направим за една“, посочи Ангелов. 
Ползи или вреди носи банковият съюз? 
„Ако всичко бе въведено преди случая с КТБ, може би той нямаше да се случи. БНБ има ползи от банковия съюз и ще има 
ползи от пълното въвеждане на еврото. Същото важи и за банките. Кредиторът от последна инстанция се променя и става 
много по-надежден с оглед на ресурса, с който разполага“, заяви Христов. 
Васил Велев посочи, че при голямата банкова криза преди влизането във валутния са били затворени 17 банки, като 
оттогава насам в банковата система бе въведен по-голям контрол и по-строги изисквания за капитализация. 
„Корупция има и на европейско равнище, но много по-трудно би било няколко души на местна почва, които постигнаха 
ефекта КТБ, да го постигнат при европейски банков надзор. Надзорът е от полза и помага“, добави той. 
По думите му АИКБ не споделя позицията, че първо трябва да свършим работата и да приемем еврото, когато това стане. 
„Добре е да имаме амбициозен план, дата и срокове. Добре е да има натиск да си свършим работата по тези срокове“, 
каза той. 
Ангелов отбеляза, че заради банковия съюз са направени два прегледа на активите на банките и те са си увеличили 
капитала. 
„Забелязахте ли, че тази криза не е имало дори за една секунда съмнение дали борда и банките ще издържат – въпроси, 
които стояха при предишната криза през 2008-2009 г. Сега няма такъв въпрос. Процесът, през който минахме през 
последните години в подготовка за влизане в ERM и банковия съюз, доверието за системата се повиши много. Това е 
показател как самият процес и реформите, които изпълняваме, подобряват средата и състоянието на системата“, каза той. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Служебната власт и бизнесът продължават курса към еврозоната  
Бизнесът смята, че ползите от влизането на България в еврозоната доминират, а Министерството на финансите планира да 
приключи подготовката на Националния план за смяната на лева с еврото до края на мандата на служебното правителство. 
Ползите от влизането на България в еврозоната доминират. Позицията на АИКБ, а и на всички работодателски организации 
у нас е трайна подкрепа и ускоряване на присъединяването на България към еврозоната, заяви председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев 
Митовете за еврото 
Според Велев в страната ни битуват няколко мита и легенди, които трябва да бъдат развенчани. Първият мит е, че при 
влизането в еврозоната цените у нас ще се увеличат и ще станат двойни. По думите му опитът на другите държави, които 
са били във валутен борд и са приели еврото, сочи, че на практика няма инфлация, която да е допълнително подклаждана 
от еврото. 
"При нас има такова стечение на обстоятелствата, че 2 лева са 1,02 евро, като се очаква тези дребни сметки да се делят на 
две. Това дори ще потисне инфлацията. Ние като работодатели ще отправим призив към всички наши членове, изобщо 
към бизнеса, противно на правилата в математиката да закръгляваме надолу при изчисляването на цените в евро", заяви 
още председателят на АИКБ. 
Другият мит е, че България ще загуби суверенитета си. Велев е на мнение, че с влизането в еврозоната страната ще качи 
суверенитета си на по-високо ниво, тъй като ще може да участва в изготвянето на политиките на европейски ниво. Той 
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припомни, че ние като държава сме се лишили от парично-валутна политика още с влизането на валутния борд през 1997 
година. 
Той акцентира, че третият мит, който се разпространява, е как българите ще плащат на Гърция за неразумната политика и 
разходите ѝ. 
"Всъщност ние ще имаме застраховка, така както имаме каско или гражданска отговорност на автомобилите си. И при 
някакви провали тя ще важи и за нас. И тази застраховка си струва.“, допълни Васил Велев. 
Последният от най-тиражираните митове е, че с влизането в еврозоната България ще изхарчи валутния резерв и ще отпусне 
макроикономическата и фискалната си стабилност. Според председателя на АИКБ се вижда, че ин хаус поръчки се правят 
и без страната да е в еврозоната, а дори в момента от България изтичат капитали, тъй като се инвестират навън. 
Той припомня, че между 2005 г. и 2008 г. инфлацията у нас е била средногодишно 9%, но доходите са растели много над 
тези проценти. И допълни, че се надява инфлацията, която сега започва да расте, към окончателното приемане на еврото 
за платежно средство в България да се укроти, така че да не се получава усещането, че именно на тази стъпка се дължи по-
високата инфлация, а не на световните цени на енергоресурсите например. 
Европланът на България е почти готов 
"Не очакваме повишени нива на инфлация в България поради въвеждането на еврото. Проинфлационни процеси и 
фактори, външни за нашата страна, винаги съществуват и е възможно те да съвпаднат по време с промяната на 
националната валута, но двете неща няма да са свързани", коментира заместник-министърът на финансите Ивайло 
Христов. 
„През последните месеци разработваме Националния план за въвеждане на еврото в България и към момента документът 
се съгласува с отговорните институции“, посочи той. 
Ивайло Христов подчерта, че се прави възможното планът да е готов до края на мандата на служебното правителство, 
защото индикативната дата за присъединяването на страната ни към еврозоната е 1 януари 2024 г. и тя е много 
близо: „Правим необходимото, за да не отнемаме възможността на редовно правителство да спази този срок.“ 
Христов припомни, че в исторически план европейската интеграция на България е започнала още през IX в. и членството 
ни в ЕС и впоследствие в еврозоната е естествено продължение на този цивилизационен избор. По думите му това, че има 
противници на този процес, е признак на работеща демокрация. 
„Замяната на лев с евро е записана в договора ни за присъединяване в ЕС и това ще се случи, когато сме готови“, обясни 
Ивайло Христов. 
Според него това е стъпка в правилната посока, тъй като сред ползите са повишаване на кредитния рейтинг, понижаване 
нивата на лихвите, увеличаване на инвестициите. Той подчерта, че страховете за реално понижаване на доходите 
вследствие на спекулативно повишаване на цените няма да се оправдаят. 
 
Novini.bg 
 
√ Как бизнесът ще се справи с Ковид кризата и високата цена на тока? 
От година настояваме да има такава мярка, която да подкрепя постоянните разходи на компаниите при рязък спад на 
доходите. Ние сме в такова положение, тъй като бизнесите не са напълно затворени, но оборотите им са спаднали 
значително. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
„Изправени сме пред това, че бизнеси освобождават работници“, коментира той. 
И разкритикува властта, че през лятото е трябвало да се разработи правилна мярка за помощ на бизнеса, но тогава "някои 
хора си правиха пиар". 
Велев каза, че бизнесът подкрепя "зеления сертификат" като по-добрата алтернатива на пълния локдаун. Той смята, че 
работодателите трябва да насърчат ваксинирането. 
По думите му мярката 60/40 е можело да бъде с по-добър дизайн - вход при 25% спад, а не при 30% както е сега. Другата 
мярка е пускането в неплатен отпуск също е финансирана от актуализацията на бюджета, а третата мярка е за родителите, 
чийто деца до 14 г. се обучават онлайн. 
Велев изтъкна, че свръхцените на електроенергията са много притеснителни. 
"Цената е 373 лв за мегаватчас. 110 лв. с ДДС ще се приспаднат, тоест 92 лв.", заяви още той и подчерта, че приспадането 
не трябва да е с ДДС. 
Пламен Димитров, президент на КНСБ, също каза, че ситуацията е тревожна. Той също каза, че е изненадан от това, че 
исканията не се реализират. 
„Цената на производителите е нараснала с 18% към настоящия момент, което показва нови разходи в общото 
ценообразуване“, посочи той пред БНТ. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ бие камбаната за цената на електроенергията 
Редица сектори са изправени пред фалити и освобождаване на работници заради спад в разходите заради ограниченията 
и мерките, които са наложени. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев пред БНТ. 
От година АИКБ настоява да има мярка, която да подкрепя фиксираните и постоянните разходи на компаниите при рязък 
спад на компаниите. Кризата се развива и излизането от нея e много несиметрично и на петна в преработващата индустрия, 
посочи Велев. 

https://news.bg/finance/aikb-se-trevozhat-che-po-byudzhet-2022-g-vse-oshte-ne-se-raboti.html
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АИКБ подкрепя зелените сертификати. АИКБ настоява от работодателите да създадат облекчение за работниците и да 
насърчат ваксинирането. Тестването е начинът да функционират обектите, каза още Васил Велев. 
По думите му мярката 60/40 можела да бъде с по-добър дизайн, а другата мярка при пускане в неплатен отпуск също е 
финансирана от актуализацията на бюджета. Третата мярка е за родителите, чиито деца се обучават онлайн. Това, за което 
от вчера бием камбаната, е опитите за подкрепа и възстановяване от надвзетите разходи за електроенергия да се 
ограничат допълнително. 
Велев настоява още за решение във връзка с цената на електроенергията, което да важи до края на зимния сезон. Такова 
решение има, но АИКБ не забелязва да се работи по него. Васил Велев иска умерени цени на електроенергията и спиране 
на инфлацията, която продължава да расте. 
 
Аctualno.com 
 
√ АИКБ иска помощ заради тока, подкрепя зеления сертификат 
Редица сектори са изправени пред фалити и освобождаване на работници заради спад в разходите заради ограниченията 
и мерките, които са наложени. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев пред БНТ.  
От година АИКБ настоява да има мярка, която да подкрепя фиксираните и постоянните разходи на компаниите при рязък 
спад на компаниите. 
Кризата се развива и излизането от нея много несиметрично и е на петна в преработващата индустрия, посочи Велев.  
АИКБ подкрепя зелените сертификати и Велев твърди, че е въведен по тяхно предложение. АИКБ настоява от 
работодателите да създадат облекчение за работниците и да насърчат ваксинирането. Тестването е начинът да 
функционират обектите, каза още Васил Велев. По думите му, мярката 60/40 можела да бъде с по-добър дизайн, а другата 
мярка при пускане в неплатен отпуск също е финансирана от актуализацията на бюджета. Третата мярка е за родителите, 
чиито деца се обучават онлайн. Това, за което в от вчера бием камбаната е, че опитите за подкрепа и възстановяване от 
надвзетите разходи за електроенергия, да се ограничат допълнително. Велев настоява още за решение във връзка с цената 
на електроенергията, което да важи до края на зимния сезон. Такова решение има, но АИКБ не забелязва да се работи по 
него. Васил Велев иска умерени цени на електроенергията и спиране на инфлацията, която продължава да расте. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Васил Велев: Проспаха лятото без да въведат нова мярка за бизнеса 
От бизнеса отдавна настояват за подкрепа на постоянните разходи на фирмите  
Ние от година настояваме да има мярка, която да подкрепя постоянните разходи на компаниите при рязък спад на 
продажбите, каза по БНТ Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
Вместо през лятото да се изработи такава мярка, това време беше проспано. Имаше хора, които правеха пиар, вместо да 
правят такива разработки и сега стигаме до тази ситуация, че редица сектори са изправени пред затваряне и фалити. 
Ние сме в такова положение, тъй като бизнесите не са напълно затворени, но са с ограничение в дейността, в същото време 
постоянните разходи си вървят, обясни Велев. 
През август от АИКБ заявиха, че е крайно наложително дейностите със спад, надвишаващ определен размер 
(например 40 или 45 на сто) на база същия месец на 2019 година, да бъдат подпомогнати с частично заплащане на 
непокритите фиксирани разходи. В отговор тогавашният министър на икономиката Кирил Петков каза при блиц 
контрол в парламента, че с 40 млн. лева "искаме да впрегнем потенциални помощи - например част от фиксираните 
разходи да бъдат поети в туризма и ресторантьорския бизнес". 
Нека да е ясно, че ние подкрепяме зелените сертификати, подчерта днес председателят на АИКБ. Според него това е по-
добрата алтернатива пред пълното затваряне. Ние апелираме към работодателите да насърчат ваксинирането, допълни 
той. 
Тестовете за работещите обаче трябва да бъдат безплатни, тогава ще бъдат равнопоставени тези опции - ваксинация, 
преболедуване или тестове, каза на свой ред Пламен Димитров, президент на КНСБ. 
Домакинствата все по-осезаемо изпадат в една галопираща дупка с повишението на цените, коментира председателят на 
синдиката. Той посочи като пример драстичното увеличение в цените на основни хранителни продукти като олиото. 
Трябва да се компенсират доходите с поне същия темп, който сме имали до момента. Даваме си сметка, че това няма да е 
лесно за фирмите и точно за това сме съгласни с бизнеса, че трябва да бъде компенсиран от държавата, обясни 
председателят на КНСБ. 
 
Радио „Фокус“ 
 
√ Васил Велев: Очакваме да се сформира най-накрая правителство, което да прекара държавата през тези изпитания с 
по-добър резултат  
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, в интервю за 
обзора на деня на Радио „Фокус” „Това е България” 
Водещ: Днес е Димитровден. Според народният календар, на този ден се прибират ралата на сухо, редят се дървата за 
зимата, очакват се първите снегове. Димитровден е Денят на строителя. Празнуват всички архитекти, проектанти, 
строителни инженери и всички ангажирани в строителството. Професионален празник е и на ковачите, техниците, 

https://news.bg/energy/aikb-iska-podpomagane-na-biznesa-zaradi-tsenata-na-toka.html
https://bntnews.bg/news/vasil-velev-aikb-vremeto-za-nova-myarka-v-podkrepa-na-biznesa-beshe-prospano-prez-lyatoto-1173303news.html
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инженерите и металурзите. Наш гост е инж. Васил Велев – председател на Управителния съвет на Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Добър вечер. 
Васил Велев: Добър вечер. 
Водещ: Вие имате богата специалност и биография. Празнувате ли и на Димитровден? 
Васил Велев: Някак си не е много до празник точно сега, но честито поздравление за колегите, които празнуват. 
Водещ: Г-н Велев, имат ли повод работещите с професионален празник на Димитровден да празнуват? 
Васил Велев: Сигурно имат повод. Резултатите от тяхната работа през сезона вярвам дават такива основания. Разбира се, 
обстановката не е много празнична предвид нестихващата пандемия, предвид насложилите си кризи, каквато е 
енергийната върху нея. Всичко това в известна степен помрачава един такъв празник. 
Водещ: На този Димитровден България отбеляза абсолютен тъжен рекорд по броя на новозаразените от началото на 
пандемията от КОВИД-19, както и по смъртни случаи. За изминалото денонощие са потвърдени 5 863 нови случая, а 
починаха 243 българи, според данните на Единния информационен портал, и тенденцията е тези рекордни цифри още да 
нарастват. Как епидемиологичната обстановка ще се отрази на бизнеса в България? 
Васил Велев: Да, числата са такива. В интерес на истината процентът на нови случаи малко е спаднал – рано е да се каже, 
че това е тенденция. Просто много повече тестове са направени предвид влизащия в сила зелен сертификат. Ние следим 
с тревога и други числа – над 80 хиляди са активните случаи, над 7 000 са в болници и над 600 са в интензивните отделения, 
а това е 60-70% от капацитета. Тоест, ако няма спиране на тези ръстове, на тези числа, на тези покачвания, много е вероятно 
да се стигне и до локдаун. Затова ние призоваваме да се спазва редът, да се ваксинират хората, защото това е най-
сигурният начин да се облекчи положението. Всъщност, както и да ги изчисляваме, между 5 и 10 пъти е по-малък рискът 
от летален изход за ваксинирания, и то с 50% да е по-малък си струва, а тук говорим от 5 до 10 пъти – това е статистиката. 
В случая, ако перифразираме тази максима, че си плащат с бедността за глупостта народите – в случая не си плащат с 
бедност, а с живота. И затова нашият призив е: тези, които нямат противопоказания, да се ваксинират. Зеленият сертификат 
е нещо, което всъщност бизнесът го поиска, за да се предпазим от локдаун, като алтернатива на локдауна, защото въпреки 
че има икономически мерки за подкрепа на затворените бизнеси, всъщност, хората искат да работят, а не да не работят и 
получават помощи. 
Водещ: При заболеваемост над 1000 заразени на 100 хиляди души ще бъде наложен локдаун – тази информация идва от 
Министерството на здравеопазването. Готов ли е бизнесът, готови ли са работодателите за тази доста драстична мярка и 
правите ли разчети, какви ще бъдат последствията от нея? 
Васил Велев: Не е като да не се е случвало. Искам да обърна внимание, че и при предишните вълни седмичната смъртност, 
общо умирания за седмица през ноември 2020 година минаха 4 700 за една седмица. При следващата вълна през март 
2021 година минаха 4 000 умирания за седмица. Сега сме стигнали до 3 300 – никак не е добре, ако повторим предишните 
рекорди. И очевидно за да не се случва това, ако продължат да растат случаите и да се изчерпват местата в интензивните 
отделения в болниците, ще трябва да се наложи локдаун. А при налагането му мерките, които са разработени и 
апробирани, те са валидни, в сила са, има средства в актуализирания бюджет за тях. Но пак повтарям, хората предпочитат 
да работят, а не да са затворени и да получават помощи. Но да стане това, трябва да се спазва редът, да има елементарна 
дисциплина. Тези зелени сертификати не са нещо, което е непостижимо. Ако толкова някой не иска да се ваксинира и не 
е преболедувал, то тогава може винаги да си направи тест. Така че ние призоваваме и бизнесите и техните клиенти да се 
ваксинират и да спазват този ред, за да не се стигне до пълно затваряне на отделни бизнеси. 
Водещ: От бизнеса поискахте въвеждането на зелен сертификат, но как се справяте с изискванията за него реално, на 
практика? 
Васил Велев: Точно така, ние поискахме зелен сертификат, който да включва и бързи тестове на места, също така и тест за 
антитела. Оказа се, че тестът за антитела крие рискове, и в Европа, и в света не е достатъчна гаранция, не се приема като 
част от възможностите за зелен сертификат, очевидно с това трябва да съобразим и ние. Но остава достатъчно широк 
спектър от възможности. Така че пак повтарям, призоваваме хората да се ваксинират, бизнесите да създават и удобства за 
това в предприятията. 
Водещ: Г-н Велев, как работодателите ще се справят с идващите на талази кризи – енергийна: с увеличаването на цените 
на природния газ, на електроенергията, на бензина? Как? 
Васил Велев: Енергийната криза се наслагва, и тя води от една страна до загуба на ликвидност в предприятията – спира 
възстановяването. От друга страна води до по-голяма инфлация, защото има естествен стремеж тези по-високи разходи да 
се прехвърлят върху цените на стоките и услугите, които произвеждат предприятията. Правителството и по наше 
предложение предприе мерки за възстановяване на част от надвзетите суми за електроенергия за компенсиране на 
предприятията със 110 лева на мегаватчас. Това се очаква да стане още с октомврийските сметки, които се плащат през 
ноември. Но нека да видим какви са нивата, каква е картината към днешна дата, всъщност, към утрешна, понеже пазарът 
е ден напред – вече знаем за утре какви са цените. От началото на октомври средната цена за мегаватчас в България е 
372.66 лева при 119 лева прогнозна средна пазарна цена – виждате, това е с 253 лева, 3 пъти всъщност повече. И от тях ще 
бъдат компенсирани 110 лева само, тоест, ще остане по-голямата част некомпенсирана. И сравнявайки със 
септемврийските сметки, които бяха 244 лева за мегаватчас, всъщност октомврийската макар и с малко и след 
компенсацията ще бъде по-голяма от септемврийската – това не е добре. И освен това ние имаме обявена такава подкрепа 
за октомври и ноември, а кризата няма да свърши през ноември, очаква се поне до март месец догодина този ценови шок 
да продължи. И затова ние сме предложили, и очакваме ново обсъждане да се организира и да се стигне до такова 
решение за ново ценово решение на КЕВР, където прогнозната пазарна цена да не е както е сега – 119 при нива, виждате, 
370 и нагоре, а да се актуализира до нивата, които са в момента и които предстои да бъдат до края на ценовия период 
според фючърсите, тоест, от порядъка на 350 до 380 догодина, и съответно пък да има отрицателно задължение към 
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обществото – това е тази константа, която участва в сметките за ток, която да намали общо сметката до нивата, които са 
горе-долу сега за бита с известно неголямо увеличение. Ресурс за това има както във Фонда за сигурност на 
електроенергийната система и в бюджета, така и в електроенергийните дружества, които сега генерират свръхпечалби, 
които се дължат не на свръхработа и свръхталант, а на объркан модел на търговия с електроенергия в Европейския съюз – 
в борсите на Европейския съюз, за които Комисията всъщност възложи да се направи анализ, дали не следва да се 
променят. Сега в момента цената се изравнява с най-високата на най-скъпия производител, който е последен във веригата, 
което води до печалби от порядъка на 7-8 пъти над себестойността за някои енергопроизводители. Очевидно това не е 
нормален пазар, а това е един сбъркан, счупен пазар, и той следва да се коригира по такъв начин. 
Водещ: Ще настоявате ли пред новия парламент при приемането на бюджета за следващата година да се увеличи 
енергийната подкрепа? 
Васил Велев: Това са част от нашите препоръки. АИКБ, нейният Национален съвет одобри, прие такива препоръки към 
бюджета 2020-2022. И това, което е по-различно спрямо другите години, е в следващия бюджет да се заделят средства за 
компенсиране на свръхразходите на предприятията на свободния пазар. Това не са само предприятия в индустрията, не е 
само икономика, бизнес, а това са и в социалната сфера – образование, култура, т.е. за всички, които не са физически лица, 
а са на свободния пазар. И е необходимо такива средства в бюджета да бъдат предвидени и като източници, и като 
направление на разходите, за да се компенсират хората. Защото тези ненормални цени водят до изземване на доход, до 
заграбване на труда на хората на практика от една енергийна ламя, която носи тези изработени с труд от тях пари, и ги 
складира в Българския енергиен холдинг, във Фонда за сигурност на електроенергийната система и в бюджета. Тя не ги 
изнася от страната, и това е хубаво, защото у нас само 7% от електроенергията се произвежда на основата на природен газ, 
и който е причината за тези ненормални цени в цяла Европа. Това са абсолютно ненормални цени, извънредна е 
ситуацията – никога през нашия живот не сме имали толкова бързо и до такива високи нива покачване на цената на 
електроенергията, и затова трябват такива извънредни мерки. 
Водещ: И такива главоломни печалби за производителите на електроенергия? 
Васил Велев: Именно. 
Водещ: А прогнозирате ли във вашата асоциация ръст на фалитите? 
Васил Велев: Ръст на фалитите се очаква, но също така се очаква и ръст на инфлацията, защото на много места тези по-
високи цени могат и се прехвърлят върху цената на стоките и услугите, и съответно те генерират инфлация. Тя за месец 
септември е близо 5% отчетена от статистиката на годишна основа. Очакванията са да нарасне още. Това прави хората 
всъщност по-бедни, освен че намалява спестяванията им, намалява и покупателната способност на текущия им доход. 
Водещ: Значи веднъж в резултат на неразумна енергийна политика от една страна са ударени работодателите и са 
обезкървени финансово, и от друга страна, чрез инфлацията са ударени работещите, които пък обедняват? 
Васил Велев: Точно така. И тази неразумна енергийна политика за жалост е не само в България, а в целия Европейски съюз, 
но у нас тя е умножена, тя е мултиплицирана, и това е за последните две десетилетия нека да кажем. 
Водещ: А защо е мултиплицирана у нас, кое направи да я умножим? 
Васил Велев: У нас виждате какво става, даже в рамките на съществуващите възможности ние не сме оптимизирали нито 
структура, нито сме провели търгове по механизъм за капацитет, за да можем да осигурим работа на въглищните централи 
в по-дълъг период, както направиха другите страни, или както направи Полша, която сега е един остров на ниски цени. Ту 
спираме, ту тръгваме с атомната електроцентрала за нови мощности. Направихме ВЕИ-тата, когато бяха най-скъпи и сега 
плащаме в порядъка на 700 милиона потребителите на еленергия 20 години, всяка година по толкова за преференциални 
цени на ВЕИ-тата, при условие, че ако бяхме ги правили сега, последните няколко години – те са най-евтиният източник, а 
ние ги направихме, когато бяха 10 пъти по-скъпи. И всички тези натрупани, насложени грешки – американските централи 
не са интегрирани на пазара, техните киловати продължават да бъдат за преференциални цени, и това е една от пречките 
да има механизми за капацитет и търгове за него. Трябваше 2015 година той да приключи, да се сключат договори, за да 
може след 2025 година тези централи да работят, подкрепяни от държавата чрез тази позволена държавна помощ, 
наречена механизъм за капацитет и т.н. Много грешки, в резултат и на популизма, в резултат и на липсата на лидерство, в 
резултат и на това, че политиците говориха, което хората искат да чуят, а не да формират правилни политики и да убедят 
хората, че те са добри за тях в средносрочен и дългосрочен план. 
Водещ: Застрашени ли са сектори от индустрията от засилен спад на производство, а даже и от изчезване? 
Васил Велев: Застрашени са сектори. От КОВИД кризата пострада туризмът, той така и не се възстанови всъщност. 2020 
година около 1/3 от местата бяха заети от реализирани нощувки, 2021 година се възстанови до 2/3, но 100% спрямо 2019 
година се очаква да се възстанови чак след 2 години. Освен това и транспортът, който е тясно свързан с туризма, страда. 
Текстилът, облеклата също са много пострадали браншове. Сега и двата търпят и ударите на увеличените цени. Задават се 
и такива административни покачвания на възнаграждения, които за тези сектори ще бъдат допълнително затруднение, и 
много хора напускат и съответно много предприятия затварят поради това, че от трета страна пък изискванията към тях 
нарастват предвид зелените сертификати. Така че в тези сектори има и продължава да се увеличават случаите, когато 
предприятията прекратяват работа. 
Водещ: Г-н Велев, като теглим чертата, какво очаквате във вашата асоциация, на какво се надявате? 
Васил Велев: Като теглим чертата очакваме да се сформира най-накрая правителство, което да провежда при наличието 
на парламент, тоест, пълният арсенал от инструменти и възможности една адекватна политика, която да прекара 
държавата през тези изпитания с по-добър резултат. Сега виждате, каквото и да предложим и да потърсим като решение 
се сблъсква с липсата на парламент, който да направи съответните промени в закона или с липсата на достатъчна 
перспектива, за да се проведе една или друга реформа, което изисква повече време и по-голям обществен консенсус. 
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АИКБ 
 
√ АОБР И ДПС СЕ ОБЕДИНИХА ОКОЛО ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ДАНЪЧНА СТАБИЛНОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 
Асоциацията на организациите на българските работодатели и Движението за права и свободи се обединиха около 
мнението за запазване на данъчната стабилност в България и намаляване на административните такси по време на среща, 
на която обсъдиха препоръките на представителните организации на бизнеса за Бюджет 2022. И представителите на АОБР, 
и тези на ДПС са категорични, че трябва да се прилага стриктното спазване на разходопокривния принцип при 
формирането на държавните и общинските такси. 
АОБР категорично обяви подкрепата си за запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните 
вноски за 2022 година. Според организацията това е един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за 
осигуряване на условия за икономически растеж. За пореден път работодателските организации отправиха забележка 
срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на такса „Битови отпадъци“ на основа на реалното замърсяване и 
настояха Бюджет 2022 г. да бъде изработен на основа, при която таксата се изчислява на принципа „замърсителят плаща“. 
Според работодателските организации независимо от сложната политическа обстановка дебатите по приоритетите и 
политиките на Бюджет 2022 трябва да бъдат в дневния ред на обществото и при конструиране на новия парламент 
проектът да бъде внесен и гласуван в ускорени срокове.  
„Тези срещи за нас са много важни, особено в изключително сложната ситуация, в която се намира България в момента – 
поредни избори в рамките на една година и липса на редовно правителство. За нас бъдещо правителство трябва се 
сформира около програма и няколко общонационални приоритети, а бюджетът трябва да се прави на база на политиките, 
записани в тази програма. Ние не просто сме отворени към препоръките на бизнеса за бюджета, ние ги изискваме. За нас 
това е единственият възможен път за изход от кризата в момента“, заяви заместник-председателят на ДПС Йордан Цонев. 
По думите на другия заместник-председател на ДПС Халил Летифов задачата на следващото Народно събрание е да се 
формулират и реализират мерки, които да подкрепят и съхранят българския бизнес. „Бизнес среда у нас няма, само Вие 
знаете какво Ви коства да работите и развивате предприятията си у нас. Държавата трябва да спре да бъде мащеха за 
родните компании и майка - за чуждите“, допълни още той. 
АОБР поиска в държавния бюджет за 2022 г. да бъдат предвидени средства за финансиране на политики за справяне с 
последиците от кризата, причинена от COVID-19 и енергийната криза. В препоръките си към бюджета четирите национално 
представителни организации искат в бюджета за следващата години да бъде заложен ресурс за провеждане на политики 
за подобряване на бизнес средата, както и възможности за осигуряване на икономически растеж на България.  
Като изключително важни от АОБР бяха посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено 
инвестиране на европейските фондове. Сред тях са запазване на мярката за запазване на заетостта, прилагане на мярка за 
финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите от продажби над 30% спрямо реализираните 
през 2019 г., която да подкрепи ликвидността на българските предприятия. Представители на организациите на бизнеса 
поискаха своевременно да се стартира прием на проекти по част от европрограмите, а при одобрението им от ЕК 
незабавно да се пристъпи към подписване на договори, за да не се губят нови 6 месеца.  
Сред другите важни препоръки на АОБР бяха да се търсят възможности за включване в бюджета на разчети за реализиране 
на конкретни реформи в здравноосигурителната система, преустановяване на административното увеличаване на 
минималната работна заплата и пенсия, прекратяване на заплащането от предприятията на първите три дни болнични и 
други. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ EК одобри държавна помощ от 72 млн. лева за земеделците ни 
Кабинетът осигури 15 млн. лева за обезщетяване на земеделски стопани, пострадали от градушките 
Европейската комисия одобри държавна помощ от 72 млн. лева за подкрепа на българските земеделци, съобщи 
Министерството на земеделието.  
Със средствата ще бъдат подпомогнати близо 50 000 стопани от секторите „Животновъдство“, „Растениевъдство“ и 
„Пчеларство“ , като целта е те да бъдат компенсирани заради кризата, породена от Covid-19.   
До края на седмицата Фонд "Земеделие"  ще разработи указания за прилагане на помощта. 
Също днес служебното правителство осигури 15 милиона лева за обезщетяване на  земеделски стопани, пострадали от 
градушките през тази година. Средствата се предоставят допълнително към бюджета на Министерството на земеделието 
и горите. 
 
 
 



12 

 

√ Днес става ясно ще има ли друга номинация за шеф на ВКС  
Днес ще стане ясно ще има ли и друга номинация за председател на Върховния касационен съд освен тази на съдия Галина 
Захарова. Тя беше издигната  от върховните съдии. Възможност за номинация имат и представителите на Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет. 
Захарова беше номинирана заради своя професионализъм, почтеност и принципни позиции в защита на съдийската 
независимост. 
В момента тя е заместник-председател на Върховния касационен съд. Беше член на Висшия съдебен съвет в периода 2007-
2011 година, но подаде оставка, заради несъгласие с кадровата политика на тогавашното мнозинство. 
Миналия четвъртък правосъдният министър Янаки Стоилов, който също има право да номинира, обяви, че няма да се 
възползва от него: 
„Кандидатурата на Галина Захарова отговаря на всички изисквания не само формални, но и като стандарти, които да бъдат 
изисквани от хората, които заемат най-високите позиции в съдебната власт. Тази кандидатура заслужва подкрепа и аз не 
виждам нужда да предприемам някаква собствена инициатива, след като ВКС като израз на неговото самоуправление е 
упражнил възможността, с която разполага“. 
Според Стоилов процедурата няма да пострада, ако Захарова остане единствен кандидат. 
Изборът е насрочен за 14 януари догодина. 
 
√ Милен Митев: Ако има опит за натиск, няма да позволя да достигне до журналистите в БНР 
Най-важното е Радиото да отстоява позицията на източник на достоверна информация 
Интервю на Петър Волгин с Милен Митев в предаването ''12+3'' 
"Иска ми се в първите месеци да имаме ясна стратегия за трите години. Най-важно ще е да направим внимателен анализ 
на това къде се намираме в момента по отношение на ключовите дейности на Радиото - както на програмите, така и на 
новите дигитални продукти, за да можем да направим ясен план как се движим напред и как развиваме своите медийни 
услуги, за да бъде БНР все така значимо за обществото". Това каза в предаването "12+3" Милен Митев, избран от СЕМ за 
генерален директор на БНР. 
Той беше категоричен, че ще направи всичко по силите си, ако се появи натиск към него - икономически или политически 
- да го отблъсне, за да не позволи той да достигне до журналистите в обществената медия: 
"Това е една от основните задачи на ръководството - в лицето на директор, Управителен съвет и директори на програми и 
дирекции - да поемат в себе си напрежението и да не позволят то да достигне до хората, които създават програмата. 
Трябва да положим максимални усилия, за да им осигурим този комфорт. Журналистите да знаят, че няма да има намеса 
в тяхната преценка - както от ръководството на БНР, така и от някакви външни икономически или политически интереси". 
Новият генерален директор на БНР подчерта, че досега не се е сблъсквал с такъв натиск и изказа надежда и занапред да е 
така: 
"Надявам се, че каквото и да предстои, ще успея да издържа на това напрежение и да продължавам да отстоявам 
ценностите на Радиото". 
Митев определи като основна цел за следващите три години: 
"Радиото да пренесе основните си предимства и традиционни ценности не само в ефирните си програми, а и във всички 
нелинейни медийни услуги, които ни предстои да развиваме. Марката БНР да се наложи като синоним на проверена 
информация, на плурализъм на мнения, на свобода на словото не само в ефира, а навсякъде, където БНР присъства". 
Според него продължителността на мандата, който е три години, не е достатъчна и пречи на по-дългосрочни планове: 
"За самата организация бе било по-полезно, ако мандатът се удължи. Това е тема за бъдещи дискусии и аз, към настоящия 
момент, съм длъжен да разсъждавам в рамките, които ни поставя законът".  
По думите му следващите три години ще са много ключови за това как ще изглежда БНР в бъдеще, "тъй като ефирните 
програми са безконкурентни, но е важно тази полезност за обществото да се пренесе и във всичко друго, което Радиото 
прави и извън ефира": 
"БНР трябва да разшири погледа върху себе си. ... Радиото трябва да стане медията, към която се обръщат и младите хора, 
които очакват друга опаковка на съдържанието".  
Финансирането на БНР е най-важният въпрос, посочи той и уточни: 
"То не е самоцел, а следствие от нашата обществена мисия. Обществото, чрез законодателния орган, трябва да дефинира 
какво иска от БНР. ... Финансирането трябва да се определя от мисията на обществената медия".  
Милен Митев обясни, че развитието и промяната в Радиото трябва да се приемат като част от културата на организацията: 
"Covid пандемията ни дава и много възможности, защото в ситуация на криза хората се обръщат към обществените медии 
- като източник на достоверна, проверена информация. Най-важното е БНР да отстоява и запази своята позиция на 
източник на достоверна информация".  
Митев призна, че технологично Радиото изостава, "но не толкова драматично, както някои се опитват да ни накарат да 
повярваме": 
"Изоставаме на някои места. В някои регионални програми има драматична нужда от подобряване на техниката, с която 
работят. Оптимист съм, че ще успеем да наваксаме това".  
Първото, което ще направи новият генерален директор на БНР: 
"Ще проверя какво е в момента конкретното финансово състояние на Радиото и какво можем да направим до края на тази 
година". 
Интервюто на Петър Волгин с Милен Митев в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл. 
 

https://bnr.bg/post/101547721/milen-mitev-ako-ima-opit-za-natisk-nama-da-pozvola-da-dostigne-do-jurnalistite-v-bnr
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√ Понижение на средната цена на тока в Европа към 191 евро за MWh след поевтиняване на газа 
В България цената на тока остава малко над 200 евро, макар и да поевтинява с 2,2% 
Цените на тока за четвъртък на голяма част от европейските енергийни борси се понижиха към осреднено ниво около 191 
евро за мегаватчас, докато в България се понижиха с 2,2% към 201 евро за MWh. 
Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
Поевтиняването на електроенергията се дължи до голяма степен на прогнозите за по-меко време на стария континент през 
настоящата седмица, както и на известно поевтиняване на природния газ. 
Цената на природния газ "Ден напред" на нидерландския газов хъб TTF поевтинява с над 2 евро към 85,60 евро за 
мегаватчас. Понижение има и на цената на британската газ. Поевтиняването на газа е факт с оглед на увеличаване на вноса 
във Великобритания на норвежки газ и на газовите потоци от Русия към Европа. 
Междувременно икономическото министерство на Германия заяви, че новият газопровод "Северен поток 2" от Русия няма 
да застраши доставките на газ за ЕС. Това изявление се възприема като сигнал за евентуално премахване на препятствията 
пред скорошно начало на експлоатация на този газопровод. Той все още трябва да бъде сертифициран от Федералната 
мрежова агенция на Германия, преди да започне подаването на руската газ за Европа, но според търговци, коментарите 
на немското министерство на икономиката са в подкрепа на по-ниските цени на природния газ. 
По-ниските цени на газ допринасят за по-ниските цени на електроенергия. В сегмента "Ден напред" с доставка в четвъртък 
(28 октомври) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в Швейцария (219,19 евро за MWh), следвана от Унгария 
(218,22 евро), Румъния (215,95 евро), Италия (213,78) и Сърбия (212,29 евро за MWh). 
Най-ниски за утре са цените на тока в Полша (112,49 евро за MWh), Чехия и Словакия (под 150,75 евро) и Германия (153,54 
евро за мегаватчас). 
В България цената на тока в сегмента "ден напред" (за 28 октомври, четвъртък) остава малко над нивото от 200 евро, макар 
че намалява с 2,2% до 210,00 евро, или 393,12 лева за мегаватчас, докато осреднените цени за днес в сегмента "ден 
напред" се понижиха до 402,12 лева. По този начин цените продължават да отстъпват от техния рекорден връх от 481,81 
лева, достигнат по-рано този месец (на 19 октомври), показват данните на Българската независима енергийна борса 
(БНЕБ). 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ обаче среднопретеглената цена на тока достигна в сряда (27 
октомври) 421,46 лева за MWh. 
От началото на октомври средната цена на електроенергията в нашата страна е 190,92 евро (373,40 лева) за мегаватчас, а 
от началото на годината е 86,71 евро (169,59 лева) за MWh, показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

 
 
 
√ Успешен старт на пазарното ни обединение с Румъния в сегмента "Ден напред" на енергийната борса 
Регионът ни вече е напълно интегриран към пазар "Ден напред" в рамките на ЕС  
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) започна вчера успешно работа в условията на пазарно обединение на 
границата с Румъния като част от единния европейски пазар "Ден напред", с първи ден на доставка 28 октомври 2021 г., 
съобщават от енергийната ни борса. 
Успешното обединение е резултат от тясното сътрудничество между българските и румънските борсови оператори и 
електроенергийни системни оператори, както и енергийните регулаторни органи на двете страни. 
Чрез включването на българо-румънската граница регионът на Югоизточна Европа (ЮИЕ) вече е напълно интегриран към 
пазар "Ден напред" в рамките на Европейския съюз. 
На пазара "Ден напред" вчера за първи път бе имплицитно разпределен трансграничен капацитет между Румъния и 
България чрез алгоритъма Euphemia. Реализираното пазарно обединение позволява едновременно изчисляване на цени 
на електроенергията и трансгранични потоци в Европа. 
Ефективното използване на  енергийната система и трансграничните интерконектори в резултат на по-голяма координация 
между пазарите на енергия добавя стойност в полза на всички пазарни участници, посочват от БНЕБ. 
Интегрирането на границата между пазарните зони на България и Румъния към единния пазар "Ден напред" е поредно 
действие в изпълнение на европейския целеви модел. Освен междусистемния електропровод между Гърция и Италия, 
пазарите "Ден напред" в Гърция и България вече са свързани с европейския пазар и на север чрез българо-румънската 
граница. 
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√ Двоен ръст на темпото на ваксинация в Румъния  
В Румъния отчетоха, че темпът на ваксинация се е увеличил повече от два пъти, след като страната регистрира най-високия 
си дневен брой смъртни случаи от Covid-19 от началото на пандемията. 
Преди десет дни, когато за денонощие имаше 574 жертви на пандемията, в страната за ден бяха поставени 68 000 ваксини. 
В началото на тази седмица броят им стигна 150 000 дневно. 
Румъния е на опашката по имунизирани в Евросъюза с 37 процента напълно ваксинирани сред възрастното население, 
отбелязва „Евронюз“, като допълва, че на последно място е България. 
Вчера румънският Сенат отхвърли законопроект, който изисква задължително представяне на зелен сертификат на 
работното място. Законодателната инициатива предстои да бъде гласувана и от Камарата на депутатите, чийто глас е 
решаващ в случая. 
 
√ Френският сенат обсъжда удължаването на срока на зеления сертификат  
Френският сенат ще обсъди удължаването на срока на зеления сертификат, изискван във Франция до 15 ноември за много 
закрити зони. Текстът беше приет в Националното събрание, но рискува да срещне препятствия в Горната камара. 
Проектозаконът за удължаване на санитарните мерки във Франция влиза в пленарната зала на Сената с множество 
предложения за поправки. Сенаторите, с преобладаващо дясно мнозинство, се готвят да отхвърлят искането на 
изпълнителната власт за удължаване на зеления сертификат до края извънредното положение на 31 юли 2022 г. Те 
предлагат срок до 28 февруари, като за ново удължаване правителството трябва да се обърне към парламента. 
Сенаторите ще предложат сертификатът да се изисква според степента на заразата и процента на ваксинираните в 
различните райони. 
Важно е да не се надвишават три месеца и половина между два парламентарни дебата за удължаване на мерките. 
Свободите са важни... Не можем да оставим правителството да прави каквото иска, отсече докладчикът на текста Филип 
Ба. Проектозаконът беше приет в Националното събрание на 21 октомври. При несъгласие между двете камари трябва да 
преговаря смесена комисия, като последната дума имат депутатите. 
 
√ ЕС обяви, че дава на Молдова 60 млн. евро, за да се справи с газовата криза  
Европейският съюз обяви, че дава на Молдова 60 милиона евро, за да се справи с газовата криза, след като руският гигант 
„Газпром“ увеличи цените. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща пълна подкрепа за бившата съветска република на 
среща с прозападния премиер на Молдова Наталия Гаврилица в Брюксел. 
Правителството в Молдова обяви извънредно положение и за първи път внесе газ различен от руския. 
От Кремъл настояват, че газовия диспут между Кишинев и Москва е напълно търговски и отхвърли опасенията, че натискът 
е в отговор на проевропейската политика на управляващите. 
Договорът на Молдова с „Газпром“ изтече в края на септември. 
Молдова започва разговори с „Газпром“, за да избегне спиране на газа 
Постигнато е споразумение за октомври, но молдовското правителство твърди, че Москва доставя значително по-малко 
газ от обикновено. 
 
√ Путин към "Газпром": След запълване на газовите хранилища в Русия, увеличавайте количествата за Европа  
Руският президент Владимир Путин нареди на ръководителя на газовия гигант „Газпром „Алексей Милер да започне да 
попълва хранилищата за природен газ в Европа веднага, след като Русия приключи с попълването на собствените си 
хранилища - или около 8 ноември. 
"Алексей Борисович, моля ви, след като приключите работата по запълването на подземните газови хранилища в Русия на 
8 ноември да започнете планово увеличаване на количествата газ във вашите хранилища в Европа - в Австрия и в 
Германия", каза Путин. 
От своя страна Алексей Милер отбеляза по време на видеозаседание на правителството, че "Газпром" ще достигне 
планираното ниво от повече от 72 милиарда кубически метра природен газ във вътрешни хранилища до 1 ноември и ще 
завърши напълно попълването на запасите до 8 ноември. 
Путин коментира, че нивото на запасите на газ в европейските подземни газови хранилища е много по-ниско от средното 
за последните пет години. 
"Цените на така наречените спот или краткосрочни договори все още са над 1000 долара за 1000 кубически метра 
природен газ. Нивото на запасите от природен газ в европейските подземни хранилища е много по-ниско от средното за 
последните пет години", каза Путин. 
Владимир Путин също така отново подчерта, че руският газов холдинг "Газпром" изпълнява в пълен обем дългосрочни 
споразумения за доставки с европейски страни. 
"Ситуацията в Европа ясно показва колко е важно устойчивото и надеждно сътрудничество в енергийната сфера. "Газпром" 
спазва изцяло дългосрочните споразумения с европейските държави“, каза руският държавен глава. 
'Това ще предостави възможност за надеждно, устойчиво и плавно изпълнение на договорните ангажименти на "Газпром" 
за доставка на газ на европейските партньори през зимния сезон и най-вече това определено ще създаде по-благоприятна 
ситуация на европейския енергиен пазар като цяло", добави той. 
Владимир Путин отново отбеляза, че обтегнатата ситуация на европейските енергийни пазари крие и определени рискове 
за Русия. 
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"Напрегнатата ситуация на международните пазари крие и определени рискове за страната ни в настоящата среда на 
съвременната световна икономика, като се имат предвид традиционно тесните връзки между Русия и европейските 
страни“, каза държавният глава. 
Руският президент също така посочи, че вече е възложил на правителството да разработи специален пакет от мерки за 
смекчаване на неблагоприятните последици за Русия от енергиен дефицит в Европа. 
Цените на газа на пазарите в Азия и Европа се повишиха рязко тази година - на борсата в Нидерландия цените се повишиха 
с 365% от началото на годината. 
 
√ Нови ограничения влизат в сила в Москва  
В Москва влизат в сила нови ограничения на фона на ръста на заболеваемостта и смъртността от COVID19. Кметът Сергей 
Собянин обяви дните от 28 октомври до 7 ноември за неработни. 
Затварят се кафенетата, ресторантите, търговските центрове, кината и нехранителните магазини. Училищата и детските 
градини излизат във ваканция. Театрите и музеите ще работят с намален капацитет до 50%, а влизането в тях ще става с 
QR-кодове. 
От 8 ноември капацитетът се увеличава до 70%, а QR-кодовете стават задължителни при посещение на всякакви масови 
мероприятия с участието на повече от 500 души. 
Новите мерки допълват вече съществуващите. Oт 25 октомври до 25 февруари е в сила режим на изолация за хората над 
60-годишна възраст и хронично болните, които не са се ваксинирали. През този период една трета от персонала на 
фирмите трябва да работи от вкъщи. 
 
БНТ 
 
√ Не се наблюдава ръст на безработицата заради зеления сертификат  
Няма ръст на безработицата заради изискването за зелен сертификат, съобщават от Министерството на труда и социалната 
политика. 
Данните на министър Гълъб Донев за 25 октомври показват, че от общо 1287 новорегистрирани безработни само 63-ма са 
декларирали, че са останали без работа заради пандемията от коронавирус. 
От Сдружението на заведенията в България пък отчитат спад от над 80 процента в оборотите на заведенията през първите 
два дни, след като зеленият сертификат стана задължителен за посещение на местата за хранене и развлечения. 
Отвъд статистиката ситуацията показва, че много работодатели са изправени пред сериозни проблеми. Те се оплакват, че 
вече получават молби за напускане. 
12 молби за напускане само от четвъртък насам - това показва равносметката на Поля Спасова, която управлява верига 
заведения в Пловдив. Причина тя вижда в краткото време от обявяване до влизането в сила на изискването за зелен 
сертификат: 
"Повечето от хората ни са изключително млади, залети от огромни дози дезинформация. И няма как да вземат 
решението за няколко дни да се ваксинират или да спрат да работят. Имам затворен обект, в който от 7 човека, 5 
отказват да се ваксинират или да се тестват на два дни", коментира Поля Спасова, собственик на заведения. 
В Русе от общо 169 души, работещи в социални домове, са ваксинирани едва 40%. 
"Ние сме създали организация, изготвили сме нов график, защото е истина, че персонал не достига в тази ситуация", 
заяви Енчо Енчев, зам.-кмет на Община Русе. 
Пет лева от заплатата си трябва да отделя всеки неваксиниран, но работещ в шуменската болница, ако иска да стигне до 
работното си място. 
"Тестовете, които трябва да си пускат самите колеги, санитари, медицински сестри, които не са преболедували или 
са минали периода от 1 година, а и не са ваксинирани, това са такса пробовземане 5 лв., но това трябва да се прави 
на всеки 24 часа, което утежнява финансово най-вече персонала от медицински сестри и санитари", обясни д-р 
Десислава Найденова, председател на Районната лекарска колегия на БЛС-Шумен. 
Фатме Садредин, медицинска сестра в МБАЛ-Шумен, коментира, че е недоволна от ситуацията, в която служителите на 
болничното заведение са поставени. 
"На седмица към 15 лв. ще излезе, което от заплатата ще се изтегли. Мисля, че ще доведе до напускане", заяви 
медицинската сестра Фатме Садредин. 
Директорът на болницата д-р Димитър Костов обаче смята, че заповедта делегира права, а не ги отнема. 
"Тези хора са решили, че не вярват във ваксините, не са се ваксинирали, защо трябва за сметка на бюджета на 
болницата, като по този начин ще ощетим останалите, които са предприели всички грижи за своето здраве, за 
общественото здраве", посочи д-р Димитър Костов, изпълнителен директор на МБАЛ-Шумен. 
Проблем с въвеждането на зелени сертификати за работещи и работодатели не виждат и от Министерството на труда и 
социалната политика: 
"Когато имаме силно заразно заболяване е допустимо да се ограничават други права. Правото на труд, правото на 
свободно придвижване. Има решения на Европейския съд по правата на човека, както и на ВАС, че няма нарушаване на 
правата", заяви министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев. 
А законните варианти за работещите, които не желаят да се тестват или ваксинират, са платен или неплатен годишен отпуск 
в зависимост от договорката между тях и техните работодатели. 
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√ Електронно заявяваме 7 услуги за изборите на 14 ноември 2021 г.  
На Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ – egov.bg 
могат да бъдат заявени електронно 7 услуги, предоставяни от общински администрации във връзка с предстоящите на 14 
ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители. 
Услугите са публикувани в раздел „Граждански права и правен ред“, секция „Достъпност, публичност и прозрачност“, на 
електронен адрес - https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/elections2021  
Седемте е-услуги са: 
1. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес: 
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910001  
2. Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия: 
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910002  
3. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък: 
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910003  
4. Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък: 
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910004  
5. Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК: 
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910005  
6. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място: 
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910006  
7. Подаване на Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува 
извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на 
избирателния списък на СИК: 
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910008  
 
√ Бизнесът излиза на национален протест срещу зеления сертификат  
Национален протест на браншови организации срещу въвеждането на зеления сертификат ще се проведе в страната. Той 
е под мотото "Всички заедно! За здраве, работа, бъдеще, сигурност!". 
Според недоволните организации въведените мерки са неадекватни и дискриминационни. 
От Българската асоциация на заведенията вчера съобщиха, че имат спад на оборотите с 80% от въвеждане на мерките - в 
същото време няма подпомагане на засегнатите сектори. Затова според протестиращите - здравната криза не се решава, 
а се задълбочава икономическа такава. 
Недоволството на браншовите организации започва в 15 ч в няколко града в страната. 
В протеста ще се включат: Алианс на туристическата индустрия в България, Българската асоциация на заведенията, 
Сдружението на заведенията, Хотелиерската и ресторантьорска асоциация, Асоциацията здраве и фитнес, ритейл 
центровете и представители на детските центрове. 
В София протестът ще бъде на Орлов мост. 
 
√ Проф. Тодор Кантарджиев: Въпросът за сертификатите трябваше да се постави лятото  
Въпросът за сертификатите трябваше да се постави лятото, въпросът за ваксинирането също трябваше да се постави тогава, 
изгубихме златни месеци, когато нямаше разпространение на вируса. Случаите ще растат. За София има ваксини, хората 
трябва да се ваксинират. Това заяви в "Денят започва" проф. Тодор Кантарджиев, консултант на Столична община. 
По думите му в момента нашата страна и народът са пред голямо изпитание. 
"Ниско имунизационно покритие, неспазващи се мерки. Не може да издадеш заповед, която няма да се изпълнява. Не се 
приема мнението на експертите", допълни проф. Тодор Кантарджиев. 
Според него личните лекари не изписват безплатни ковид лекарства и положението е много сериозно. 
"1200 случаи на 100 000 хиляди души през последните 14 дни в София. Последните 2 седмици всеки стотен софиянец е 
боледувал от коронавирус. Трябва да се гледа само процентът на PCR тестовете, антигенните тестове на здравите 
не са критерии за разпространение на вируса. Антигенният тест при неправилно вземане може да е отрицателен", 
добави проф. Тодор Кантарджиев. 
По думите му мярката за тестването на децата има смисъл, но е трябвало това да се случи по-рано, лятото. 
"От 10 дни леглата за ковид са се удвоили. Училищата не са разпространители на заболяването. 15 дни след 
ваксинацията може да се дарява кръв", каза още проф. Тодор Кантарджиев. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Румъния решава дали да въведе зелен сертификат за достъп до работа  
Долната камара на румънския парламент трябва да реши дали зеления сертификат да стане задължителен за достъп до 
работа. Сенатът отхвърли проектозакона, като противниците на предложението бяха само двама повече от 
поддръжниците.  
Ако проектозаконът бъде одобрен, зелен сертификат ще се изисква за всички работещи в държавния и частния сектор. 
 
 
 
 

https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/elections2021
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910001
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910002
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910003
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910004
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910005
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910006
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910008
https://bntnews.bg/news/prof-todor-kantarjiev-vaprosat-za-sertifikatite-tryabvashe-da-se-postavi-lyatoto-1173302news.html


17 

 

Дневник 
 
√ Дарителството в България със сериозен ръст през 2020 г. 
"Дневник" публикува резюме на доклада на Българския дарителски форум (БДФ) за 2020 г. от страницата му в 
интернет. Анализът е базиран на данни от Националната агенция за приходите за декларирани дарения от компании, 
еднолични търговци и физически лица; преглед на отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел, преглед на отчети на международни дарителски организации. Използвани са данни и от 
социологическо проучване, проведено от агенция "Алфа Рисърч" през юни 2021 г., както и от разширени въпросници до 
компании и фондации сред дарителите в България. Включена е информация от трите мобилни опeратора за 
даренията с обаждане и SMS, както и от отчетите на съществуващите дарителски платформи в България. 
Целия доклад четете тук. 
117 237 895 лева са дарени от компании, фондации, физически лица и еднолични търговци през 2020 г. са. Това е ръст 
спрямо 2019 г. с 19%, или 18,3 млн. лева повече. Здравната, социалната и образователна сфера остават топ приоритетите 
на частните дарители в България през различната, пандемична 2020 г. Това показва анализът* на Български дарителски 
форум за обема и тенденциите в дарителството в България през 2020 г. 
През 2020 г. дарителската активност бележи изключителен ръст, провокиран от глобалната COVID-19 пандемия и 
желанието на дарители в страната да преодолеят последствията й. 
Най-голям дарител на финансови средства през 2020 г. са компаниите, следвани от фондациите и индивидуалните 
дарители. За пръв път през последните 5 години компаниите изпреварват фондациите по обем дарени средства в 
България. Те са дарили 58 011 004 лева и това е ръст с 39% спрямо 2019 г. Бизнесът е дарявал най-много за каузи, свързани 
със здравеопазване - в подкрепа на институции и болнични заведения. Дарени са основно финансови средства и 
материали (специализирани апаратура, тестове, дезинфектанти, лични предпазни средства). Наред със здравеопазването 
компаниите са откликвали на новите спешни нужди в образователната и социална сфера, вкл. и с подкрепа на уязвими от 
кризата хора, общности и организации. 
Фондациите (български и международни) са дарили 44 159 203 лева през 2020 г. Водени от стремежа да отговорят бързo 
и ефективно на COVID-19 кризата и основно на тежките й социално-икономически последици, фондациите са инвестирали 
най-често средства в социалната и образователната сфера. Дарителските им ресурси са насочени основно към най-
уязвимите (деца и възрастни с увреждания, самотно живеещи възрастни хора, семейства в крайна бедност и др.). 
Хората в България са дарили 14 639 489 лева. Дарителският избор, както и предишните няколко години, е главно за 
социалната подкрепа. Но спрямо предходната година в отговор на кризата е нараснал делът на дарителите за 
здравеопазване. Макар изрично обозначилите се като дарили заради COVID-19 кризата да са 8 на сто, има съществен ръст 
за здравните каузи като цяло (от 42% до 56%). Ръст бележат и даренията от физически лица, които даряват пари, вещи, 
труд, като и трите регистрират увеличение (от 40% на 47%). 
Годината глобално, но и в България, отбеляза безпрецедентен подем на солидарността. Самоорганизирането в 
неформални групи, стотици доброволчески активности, бърза реакция на бизнеса в отговор на спешни нужди, променени 
механизми за финансиране и нараснала близост на гражданския сектор с общностите, които подкрепя, бяха само част от 
тенденциите, белязали необичайната, трудна, но и щедра 2020 г. 
На фона на невижданата вълна от съпричастност, не бяха предвидени мерки за облекчаване на негативните последици от 
кризата за гражданските организации, липсваше политическа воля и за стартиране работата на Съвета за развитие за 
гражданско общество към правителството, имаше опити за законодателни промени, които ограничават финансирането на 
гражданския сектор и му вменяват допълнителни административни тежести. 
 
√ Двойното предизвикателство пред Европа и бъдещите ѝ отношения със САЩ  
На Жан-Ив Льо Дриан се падна трудната политическа задача да използва най-острия възможен дипломатически език, за 
да изрази недоволството на Франция от създаването на новия пакт за сигурност между САЩ, Великобритания и Австралия. 
Френският външен министър нарече случващото се "двуличие, неуважение и сериозен пробив в доверието". Впоследствие 
Париж упражни натиск върху европейските институции в търсене на подкрепа и дори се опита да блокира работата на 
стартиралия Съвет по търговски и технологични въпроси между ЕС и САЩ. Френската страна дори временно изтегли 
посланика си от Вашингтон. 
От няколко години подобни случаи на напрежение между Европа и Америка непрекъснато нарастват, особено по време 
на предишната американска администрация. Като цяло двете страни успяват да намират варианти за успокояване на 
различията. Нещо повече, даденото в Питсбърг, където се проведе заседание на Съвета, начало на по-задълбочено 
сътрудничество в нова сфери е знак за важна тенденция. 
От икономическото господство през 20-и век към промяната днес 
След края на Втората световна война "старият континент" не просто намери формула за мирно съжителство, но се оказа в 
ситуация, в която неговият просперитет и защита са едновременно осигурени в рамките на транс-атлантическото 
пространство. Стопанското обвързване между Америка и свободната част от Европа не просто възстанови обществата след 
опустошителната война, но и изгради икономическия гръбнак, който впоследствие задвижи либералната глобализация. 
В същото време Вашингтон осигуряваше "чадър от сигурност" и пое основната тежест на битката срещу комунизма. Европа 
беше в комфортната ситуация да постави нова основа на собствените си политически системи и междудържавни 
отношения, да генерира нарастващо благоденствие и да пести от разходи и изграждане на капацитет за сдържане на 
съветската заплаха. Това припокриване на просперитет и сигурност продължи и след падането на Берлинската стена, 

https://www.dfbulgaria.org/2021/daritelstvoto_v_bulgaria_2020/
https://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2020-f.pdf
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допълнително укрепено от западната доминация на 90-те години на миналия век и разгръщането на либералната 
глобализация. Но към края на първото десетилетие на новия век нещата започнаха да се разместват. 
Стопански, най-значимата промяна беше изтеглянето на гео-икономическата глобална тежест на изток и възхода на Китай. 
Масивната инвестиционна и търговска експанзия в източна посока постепенно намали относителната важност на 
останалите европейски партньори. Нещо повече, именно Азия заплени бизнес въображението на компаниите от "стария 
континент", а дългосрочните прогнози за устойчив растеж и потребление форсира техните стратегии за присъствие и 
експанзия там. 
Икономическият хинтерленд на Централна и Източна Европа сякаш беше вече наситен и повечето играчи възприеха 
подхода 'Go East'. Европа не успя да роди еквиваленти на американските техно гиганти и постепенно пое към конфликтен 
модел на отношения с тях. Континентът не прояви и особен интерес към отвъдокеанския шистов газ и петрол. Транс-
атлантическото споразумение за свободна търговия бе замразено и няма перспективи за развитие през идните години 
като и двете страни имат множество задръжки. Самият американски бизнес, който силно лобираше за влизането на Китай 
в Световната търговска организация също се пренасочи към Азия и икономическото отдалечаване между САЩ и Европа се 
задълбочи. 
Предизвикателствата пред сигурността на Европа и новият конкурент на САЩ 
Разместванията в областта на сигурността, които засягат Европа, са още по-дълбоки. Постепенното разклащане на транс-
атлантическата връзка стартира още в мандатите на Барак Обама, премина през още по-проблематична фаза в годините 
на Доналд Тръмп и несигурно се стабилизира с началото на управлението на сегашния президент Джо Байдън. 
Въпросителните тук обаче не са в основата на политическата връзка, а разминаванията в оценките за глобалната среда за 
сигурност и способностите. Стартиралото "обръщане към Азия" вече пренасочва вниманието на Вашингтон, а 
намаляващата вътрешна подкрепа за големи военни операции и присъствие зад граница неизбежно свиват нейния 
ангажимент в множество ключови за Европа региони като близкия Изток. Африка не предизвиква почти никакъв интерес 
за американската страна и ако искат стабилност през идните десетилетия, европейците ще трябва да бъдат основния играч 
там. Превръщането на Китай в системен конкурент е много по-изявено за Вашингтон, отколкото за Брюксел. Европа не 
може да е от особена полза за останалите западни съюзници и по целия тихо-океански периметър поради отсъствие на 
капацитет и политическа амбивалентност. 
Погледнато отвисоко, Европа е вече в специфична ситуация, в която припокриването на просперитет и сигурност в рамките 
на трансатлантическото пространство е нарушено. Това отваря множество сложни политически задачи. Една е 
предефинирането на стопанските отношения между "стария континент" и САЩ в отсъствието на реалистична опция за ново 
споразумение за свободна търговия, продължаващи спорове по отношение на техно гигантите, ограниченията и на двата 
пазари при предлагането на услуги и други въпросителни. 
В същото време, те ще трябва да намерят и някакво съвместяване на интересите в Азия, и най-вече Китай, където не могат 
да си позволят да играят един срещу друг. Нужен е и нов modus operandi по отношение на "зеления преход". 
Второ предизвикателство е в областта на сигурността и отбраната. Сдържането на Русия е продължаващ императив и 
ангажимент за двете страни, но отвъд тази тема има най-различни разминавания. Балансът на финансовия ангажимент в 
НАТО е най-очевидният, но не и най-важният. Далеч по-съществени са намирането на пресечни точки в отношението 
спрямо Пекин, баланс на ангажиментите и сътрудничеството в близкия Изток и индо-тихоокеанския регион, Арктика, кибер 
сигурността, тероризма и други. Брюксел ще очаква и известна американска подкрепа в Африка. 
Началото на новите отношения 
Почти по правило Европа осмисля политическата реалност през кризи, на които е принудена да реагира. Затова и на 
мнозина е толкова трудно да видят по-дълбоките основания на връхлитащите я сътресения. Осигуряването на нейния 
просперитет и сигурност в рамките на транс-атлантическата общност в продължение на десетилетия я завари неподготвена 
за случващите се глобални размествания. Все повече от рисковете не могат да бъдат адресирани през институции като 
НАТО, за все повече от тях ще се изискат собствени политически и военни действия със собствен ресурс и способности. 
Експортният модел на растеж е все повече под въпрос 
Европа толерираше инвестиционната и търговска асиметрия с Китай десетилетия наред, но сега тя вече се обърна срещу 
нея и ще е принудена да реагира. Експортният модел на растеж е все повече под въпрос. Най-често срещаният политически 
отговор на тази нова ситуация е идеята за "стратегически суверенитет", следвана от по-радикалния вариант за Европа като 
отделен център, позициониран срещу Китай и САЩ. 
Отвъд шумните декларации, за него няма нито политически консенсус, нито реална финансова и институционална 
готовност. Всъщност сме свидетели на началото на неравномерното, но неизбежно преосноваване на американско-
европейските отношения. И срещата в Питсбърг бе част от точно този процес. 
 
√ Промяната на климата: 10 отговора за цената, които икономистите търсят 
Преговорите за климата на COP26 в Глазгоу, които започват в неделя, може да са най-добрият за всички последен шанс в 
света да се ограничи глобалното затопляне до не повече от 1.5-2 градуса по Целзий, определено в Парижкото 
споразумение от 2015 г. 
Залозите за планетата са огромни - включително за влиянието върху икономиките по света и бъдещата стабилност на 
глобалната финансова система. 
Ето 10 въпроса, свързани с изменението на климата, на които определящите икономическата политика по света се опитват 
да отговорят: 
1. Колко струва промяната в климата 
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От наводнения и пожари до въоръжени конфликти и миграция: икономическите модели опитват да се справят с 
множеството възможни странични ефекти от глобалното затопляне. Основната оценка на МВФ е, че неконтролираното 
затопляне ще свие със 7% от световното производство до 2100 г. Групата на световните централни банки Network for 
Greening the Financial System (NFGS) поставя летвата още по-високо - 13%. В проучване на "Ройтерс" сред икономисти 
средният показател за загубата на продукция в този сценарий е 18%. 
2. Къде въздействието ще се усети най-тежко 
Очевидно, че ще се усети най-силно в развиващия се свят. Голяма част от бедните по света живеят в тропическите или 
региони на малка надморска височина, които вече страдат от климатичните промени като суши или покачване на морското 
равнище. Освен това техните страни рядко разполагат с ресурси за смекчаване на такива щети. Докладът на NFGS 
предвижда общи загуби на продукция над 15% за голяма част от Азия и Африка, нараствайки до 20% в страните от Сахел. 
3. Какво означава това за личния живот на хората 
Промяната на климата ще доведе до 132 милиона повече хора в крайна бедност до 2030 г., заключи доклад на Световната 
банка от миналата година. Факторите включват загуба на доходи от земеделие; по-ниска производителност при труда на 
открито; покачване на цените на храните; повишена заболеваемост и икономически загуби от екстремни метеорологични 
условия. 
4. Колко ще струва да се поправи всичко това 
Защитниците на незабавните действия казват, че колкото по-рано се започне, толкова по-добре. Широко използваният 
макроикономически прогнозен модел на NiGEM дори предполага, че ранното начало би означавало по-малко намаляване 
на нетни печалби в производството благодарение на големите инвестиции в зелена инфраструктура. Същият модел 
предупреждава за загуби на продукция до 3% в сценарий за преход в последния момент. 
5. Кой ще изгуби в един свят с "нулеви нетни въглеродни емисии" 
На първо място, всеки, който е зависим от изкопаеми горива. Доклад на института Carbon Tracker през септември изчисли, 
че над 1 трилион долара инвестиции от петролния и газовия сектор вече няма да са печеливши в един истински 
нисковъглероден свят. Освен това МВФ призова за прекратяване на всички субсидии за изкопаеми горива - които 
изчислява на 5 трилиона долара годишно, ако се смятат и заниженото облагане за доставки, екологичните и здравните 
разходи. 
6. Каква трябва да е реалната цена на въглерода 
Схемите за данъци или разрешителни, които се опитват да оценят щетите, нанесени от емисиите, създават стимули за 
зелено развитие. Но досега само една пета от глобалните въглеродни емисии са обхванати от подобни програми, като 
въглеродът се оценява средно на едва 3 долара за тон. Това е много под $75/тон, които според МВФ са необходими за 
ограничаване на глобалното затопляне до доста под 2°C. Допитване на "Ройтерс" сред икономистите показа, че те 
препоръчват 100 долара/тон. 
7. Това ще предизвика ли инфлация 
Всичко, което влияе върху цената на замърсяването на изкопаемите горива, вероятно ще доведе до покачване на цените 
в някои сектори - например в авиацията. Това от своя страна може да доведе до това, което централните банки определят 
като инфлация - широкообхватно и трайно покачване на цените в цялата икономика. И все пак историята показва, че не е 
непременно така: въглеродните данъци, въведени в Канада и Европа, тласнаха общите цени надолу, защото намаляха 
доходите на домакинствата и следователно потребителското търсене, показа скорошно проучване. Вярно е също, че 
бездействането може да доведе до инфлация: документ на Европейската централна банка миналата година предупреди 
за покачване на цените на храните и стоките поради екстремни метеорологични явления и недостиг на земя, причинен от 
разрастване на пустинните зони и повишаване на морското равнище. 
8. Наистина ли зелените постижения отделят емисиите от икономическия растеж 
Истински устойчивият растеж предполага, че икономическата активност може да расте според нуждите, без да се добавят 
още повече емисии. Това е светият граал на "абсолютното отделяне". Но досега всяко отделяне е било до голяма степен 
относително - в смисъл просто на постигане на по-високи темпове на икономически растеж, отколкото темпове на 
увеличаване на емисиите - или е постигнато чрез преместване на замърсяващи производство от една национална 
територия на друга. И затова засега глобалните емисии все още се увеличават. 
9. Кой ще понесе бремето на прехода 
Идеята за "справедлив преход" беше подкрепена от организации като Европейския съюз, за да се гарантира, например, че 
групите от обществото, които са с ниски доходи, не влошават положението си. В глобален мащаб богатите страни, които 
след своите индустриални революции генерираха по-голямата част от емисиите, обещаха да помогнат на развиващите се 
страни да напредват чрез 100 милиарда долара годишни трансфери - ангажимент, който досега не е изпълнен. 
10. Може ли това да предизвика глобална финансова криза 
Глобалната финансова система трябва да бъде изолирана както от физическите рискове от изменението на климата, така 
и от сътресенията, които вероятно ще се случат по време на преход към свят с нетни нулеви въглеродни емисии. 
Централните банки и националните финансови министерства призовават банките и другите финансови играчи да изяснят 
позициите си относно излагането на техните резултати на подобни рискове. ЕЦБ и други регулаторни органи дадоха да се 
разбере, че има да се измине дълъг път по този въпрос. 
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Мениджър 
 
√ Румен Радев не знаел за двойното гражданство на Кирил Петков 
Президентът Румен Радев не е знаел за двойното гражданство на Кирил Петков при назначаването му за министър на 
икономиката в първото служебно правителство. Това обяви самият той пред журналисти в Бобов дол, където бе вчера по 
случай празника на града. 
„Решенията на Конституционния съд по принцип не се коментират“, каза държавният глава. „Мога да кажа само, че ако 
България имаше повече министри като г-н Кирил Петков, щеше да изглежда по друг начин“, допълни още той, цитиран от 
БТА. 
Инициативният комитет, който издига кандидатурата на Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент, също 
излезе със становище по темата. Оттам отбелязват, че президентът „няма нито правомощия, нито задължение да 
проверява истинността на декларираното от кандидатите за служебни министри“. 
В своята позиция от комитета посочват, че „подобна постановка за гражданството в 21-ви век и в условията на членство на 
България в Европейския съюз и други международни организации е анахронизъм. В частност, тя обрича на ограничаване 
на политическите им права стотици хиляди наши сънародници зад граница“, пишат още от Изпълнителния комитет. 
Вчера сутринта със свое решение Конституционният съд постанови, че Кирил Петков е назначен за министър в нарушение 
на Конституцията заради двойно гражданство – българско и канадско. Основният закон изрично посочва, че народните 
представители и министрите трябва да са български граждани, които „нямат друго гражданство“. Повече четете тук 
Решението бe прието с 11 гласа. Единствено съдия Георги Ангелов е подписал решението с особено мнение. Няма проблем 
обаче Петков да се кандидатира за депутат, тъй като според материалите по делото, публикувани от КС преди две седмици, 
той официално не е канадски гражданин от 20 август тази година. Самият Петков приема за свой реален отказ от 
канадското си гражданство 21 април, когато е отправил официален отказ от него. 
Малко след огласяването на решението с публикация във Фейсбук, Петков, обяви, че поема пълна отговорност за 
стореното. „Днес България загуби частица от своя суверенитет“, написа той и публикува снимка, на която държи табела с 
надпис „Аз съм Кирил Петков и не ме е страх!“. Повече четете тук 
Според него нито Конституцията, нито друг закон в България определят кой е точният момент на признаване на отказа от 
чуждо гражданство. 
 
√ Отпускат още 24,6 млн. лв. на ЦИК за обезпечаване на машинното гласуване  
Правителството одобри допълнителни разходи в размер 24,6 млн. лв. с ДДС по бюджета на ЦИК за 2021 г. за финансовото 
обезпечаване на сключените договори за доставка на 1600 машини за гласуване, техническото им обслужване и 
логистичното им осигуряване. Това съобщиха от правителствената информационна служба. 
Парите ще бъдат осигурени от предвидените редства за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по 
централния бюджет за 2021 г.,  както и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 
тази година.  
Според постановление на Министерски съвет от тази година за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и 
произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г., при 
сключване от ЦИК на договор за доставка на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване 
с инсталиран системен и приложен софтуер, включително за логистика и техническа поддръжка за машините, както и за 
други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, необходимите за целта средства се 
осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 т Закона за публичните финанси, т.е. с отделен акт на правителството.  
 
√ Антикризисните мерки запазили над 180 000 работни места при служебния кабинет 
Работните места на над 180 000 служители са запазени чрез изпълнението на антикризисните мерки за заетост по време 
на мандата на служебното правителство до момента. Това съобщиха от пресцентъра на министерство на труда и 
социалната политика. 
По мярката 60/40 на 6559 работодатели са изплатени 343 366 797 лв. за запазване на заетостта на над 175 000 работници 
в периода от 12 май до 22 септември. По този начин държавата гарантира, че работещите в засегнатите от коронакризата 
сектори продължат да получават доходите си в пълен размер, а бизнесът има възможност да запази своя персонал.  
В същия период по мярката „Запази ме“ са изплатени компенсации за запазване на заетостта на 5709 служители, които са 
излезли в неплатен отпуск заради ограничения на дейността им, въведени с противоепидемичните мерки. За тази цел са 
изразходвани 6 217 780 лв., показва статистиката на Агенцията по заетостта.  
По схемата „Заетост за теб“ по време на мандата на служебния кабинет държавата е подкрепила разкриването на 16 087 
работни места, на които са наети хора, останали без работа в кризата.  
В изпълнение на Националния план за действие по заетостта в периода май-септември 15 722 безработни от уязвимите 
групи на пазара на труда са започнали работа или обучения. За целта са изразходвани 35 790 274 лв. 
 
√ Увеличава се застаряващото население у нас  
Най-значимата демографска тенденция през периода 2019-2020 г. е процесът на застаряване. Това показват данните 
в Отчета за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора за същия период, който беше 
одобрен от правителството вчера. 
По данни на НСИ в края на 2020 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21.8% от населението на 
страната. В сравнение с 2019 г., делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.  

https://www.manager.bg/blgariya/ks-reshi-kiril-petkov-e-naznachen-za-ministr-v-narushenie-na-konstituciyata
https://www.manager.bg/politika/kiril-petkov-blgariya-zagubi-chastica-ot-svoya-suverenitet


21 

 

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото при мъжете. Относителният дял на жените на възраст 
над 65 години е 25.3%, а на мъжете - 17.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие 
от нея - на по-ниската средна продължителност на живота им.  
Документът представя основните демографски тенденции, предизвикателства и предприети действия от страна на 
отговорните институции за насърчаване на активния живот на възрастните хора и в отговор на застаряването на 
населението. В него се отчитат резултатите от заложените мерки за осигуряване на възрастните хора на по-добър достъп 
до пазара на труда, здравни услуги и учене през целия живот, както и за ограничаване на бедността.  
Отчетените дейности са свързани и с насърчаването на заетостта и участието на възрастните хора в обществото, както и със 
създаването на възможности и благоприятна среда за техния самостоятелен и активен живот на национално и регионално 
ниво. По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ за осигуряване на подкрепа на безработни над 58-годишна 
възраст да придобият необходимия за пенсиониране осигурителен стаж, работа са започнали 868 души. По програма 
„Асистенти на хора с увреждания“ е осигурена заетост на 914 безработни над 50-годишна възраст. Работни места за тази 
възрастова група са осигурени и по други програми.  
127 050 безработни над 50-годишна възраст са започнали работа в реалната икономика през 2019 и 2020 г.  
 
√ НАП започва масови проверки за плащане на ДДС при внос  
Стотици инспектори на НАП, съвместно с други държавни органи, започват масов данъчен контрол за стоки, облагани с 
ДДС при внос, съобщиха от приходната агенция.  
Данъчните ще следят на място прилагането на режимите за освобождаване от данък върху добавената стойност при внос 
на стоки, които се внасят в България от трета страна, но предназначени за друга държава членка на ЕС. При тези случаи 
ДДС не се заплаща в България, а в другата държава членка, което е предпоставка за измами, поясняват от НАП. 
Ще се контролира и "чистият" внос, в при който стоките основно от Китай и Турция се внасят и ще се потребяват в България. 
Тук главният данъчен риск е ниската митническа облагаема стойност, на която стоките се обмитяват, но тяхната продажна 
цена обикновено е десетки до стотици пъти по-висока, като необлагането с ДДС на тази разлика ощетява сериозно 
бюджета. 
В кампанията на НАП всеки внос на стоки от трета страна в България ще бъде проследяван, от момента в който бъде 
оформен пред митническата администрация, приходната агенция ще наблюдава движението на стоката, документите за 
последващите й препродажби, като ще бъдат извършени минимум 10 000 проверки на място в складове, търговски площи 
и счетоводни кантори. 
Основната задача на данъчните е да гарантират, че се плаща реален ДДС. Инспекторите на НАП ще правят пълен 
мониторинг на фирмите, които извършват внос чрез обмен на данни с Агенция "Митници". 
Звеното "Фискален контрол" ще следи движението на стоките на територията на страната, а ревизори ще анализират 
стотици хиляди фактури и препродажбите на вносните стоки, като ще бъдат проверявани вносители, търговци на едро  и 
дребно и при открити отклонения от облагане ще бъдат възлагани проверки и ревизии. 
 
√ Примерът на Естония с еврото 
Планът за приемане на еврото от България е в процес на интензивна работа. Това съобщи заместник-министърът на 
финансите Ивайло Христов, който откри провеждащата се вчера втора част от Четвъртия банково-финансов форум на 
Мениджър „Бъдещето на парите". 
Първият панел от форума бе посветен на влизането на България в Еврозоната. 
„На първо място, през март тази година правителството създаде органа, които започва да изготвя плана за приемане на 
еврото и оттогава ние работим по неговото създаване. В момента той се съгласува в министерствата, БНБ и Комисията за 
финансов надзор и много участници. Не мога да потвърдя със сигурност дали той ще бъде готов до края на съществуването 
на временното правителство, но ние правим всичко възможно. Правим го, защото заложената дата 1 януари 2024 г. е много 
близка и ако от март до края на тази година не изготвим плана ще отнемем възможността на редовното правителство да 
спази дата“, коментира Христов. 
Дали очакваме инфлация и повишение на цените само заради приемането на еврото е един от най-важните въпроси по 
темата за пътя на България към Еврозоната, която вълнува цялото общество. Отговорът е, че не очакваме такива ефекти, 
но винаги има про-инфлационни процеси, включително и в момента, обясни още зам-министърът на финансите. 
"Инфлацията у нас е вносна, а не от проблеми в страната. Твърде възможно е, когато въвеждаме еврото някъде в Европа 
да има нещо про-инфлационно, което да има ефект в България и двете неща да се насложат“, добави той. 
Опитът на Естония с въвеждането на еврото - държавата, извършила прехода от национална към общоевропейска валута 
и то, в разгара на глобалната финансова криза преди 10 години сподели специалният гост в днешната втора част на 
форума, Танел Рос, заместник-главен секретар на Министерството на финансите на Република Естония в периода 2009 г - 
2012 г. Той представи трите ключови точки в естонския план за приемане на еврото. 
„Най-важният компонент от нашата парична рамка, какъвто е и случаят с България, е валутният борд, който бе установен 
по-малко от 20 години преди приемането на еврото. Естонската крона, която бе валутата на страната преди еврото, бе 
въведена през 1992 г., като при създаването й нейната стойност бе обвързана с тази на германската марка. След 
въвеждането на еврото в Европа стойността й се свърза с тази на единната валута при същия курс като този, който беше с 
германската марка. Това означава, че за близо 20 години ние нямахме дискреционна парична политика. Основната задача 
на паричната политика на централната банка бе да гарантира, че банките имат достатъчен достъп до чуждестранния 
валутен обмен“, каза той. 
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По думите му централната управлението на ликвидността на търговските банки е зависело изцяло от междубанковите 
пазари и на взимането на заеми от компании майки в Скандинавия. Рос подчерта, че в страната е имало високо изискване 
за минималните задължителни резерви на банките – 10%. 
„Промяната при паричната политика от кроната към еврото бе естествен път за Естония, какъвто мисля, че ще бъде и за 
България“, каза Рос като уточни специално, че вижданията, които споделя, са лично негови. 
Той посочи, че преди влизането в Еврозоната паричната политика на Естония е била насочена към рационални финансови 
политики, включително високи капиталови изисквания за банките и интернационализация на банковата система. Целият 
банков сектор в Естония е бил приватизиран до края на 90-те години на миналия век, а до 2000-та години почти всички 
естонски банкови активи са били придобити от скандинавски банкови групи. 
Рос подчерта, че по това време е имало много силна официална подкрепа за пълната интеграция на естонската банкова 
индустрия с тази на скандинавските страни. 
Една от основите, върху която е лежала политиката на Естония преди влизането в Еврозоната, са били фискалните 
реформи, допълни той. „Естония изгради балансиран бюджет още през 90-те години, като ние въведохме сравнително 
проста данъчна систем с плосък данък върху доходите (първоначално 26% а после 20%), както и данък добавена стойност 
от 18%. Тази сравнителна простота бе въведена с целта да се улеснят компаниите. От друга страна тя помогна и за 
събирането на данъците и прозрачността“, коментира той. 
По думите му другата важна част от фискалната реформа е била реформата на системата за  социалното осигуряване. 
„В началото на века въведохме пенсионна система с три стълба. Ключова роля изигра въвеждането на фонд за здравно 
застраховане – напълно финансирана и независима институция, която предоставя здравна застраховка за цялото естонско 
население, както и фонд за застраховка при безработица“, каза Рос. 
Той подчерта, че страната се е възползва и от европейските фондове, като по това време 60% от публичните са били 
финансирани именно чрез тези фондове. 
„Преди около 14-15 години финансовите пазари в Западна Европа бяха изключително позитивно настроени относно 
перспективата за нови членове на еврозоната, което донесе много бърз и  значителен приток на капитал. Когато 
интеграцията на финансовия пазар се случи, това стана на фона на големи различия в приходите и съотношението на 
кредита към брутния вътрешен продукт“, отбеляза Рос. 
 

 
  
„Ние планирахме да влезем в Еврозоната през 2007-2008 г., но тогава се случи световната финансова криза. Заради 
капиталовия приток в Естония имаше голям дефицит по текущата сметка, а инфлацията бе много рязка. Повишението на 
заплатите бе много по-бързо от това на продуктивността“, добави той. „Резкият спад на капиталовия приток по време на 
финансовата криза обаче дефицитът по текущата сметка се превърна в  излишък, а инфлацията се понижи бързо“, каза 
още Рос. 
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Заради високата инфлация страната не е можела да влезе в Еврозоната през 2007-2008 г., в резултат на което Естония е 
въвела про-циклични фискални мерки, за да запази доверието в естонския пазара. 
„Опитахме всичко, за да поддържаме фискален баланс. През 2008 бюджетът мина на дефицит, но следващата година 
възстановихме баланса. Понижихме разходите и повишихме данъчното бреме, като ДДС бе вдигнато на 20%“, добави той. 
И още: във финансовия сектор са били затегнати капиталовите буфери и са били повишени капиталовите изисквания. 
Той заяви, че ключово преди приемането на еврото е била силната политическа подкрепа и затягането на фиска и 
финансите по време на кризата.   
„Това доведе до краткосрочен спад на БВП, но доведе и до забавяне на инфлацията и ръста на заплатите. Това ни позволи 
да отговорим на Маастрихтските критерии до 2010 г.“, добави бившият заместник-главен секретар на естонското 
министерство на финансите и ръководител на процесите по приемането на еврото. 
Рос обясни, че практическото преминаване от крона към евро е било съблюдавано от национален комитет, оглавяван от 
финансовия министър. Комитетът е докладвал два пъти месечно на правителството. 
„Този комитет бе въведен през 2005 г., но няколко години не бе активен. Той се активизира отново през 2009 г. Важното в 
случая е, че когато пред нас се отвори прозорец за влизане в Еврозоната ние вече разполагахме с нужните институции“, 
добави той. 
Рос също така обясни, че в страната не е имало голяма дискусия по въпроса за влизането в Еврозоната, тъй като еврото се 
е разглеждало като стълб на стабилност за европейската и естонската икономика. 
По думите му най-важното е, че тъй като страната е имала валутен борд и фиксиран курс спрямо еврото, при влизането в 
Еврозоната не е имало големи икономически и политически промени за страната. 
„Дори в настоящите условия членството в европейския валутен съюз е полезно за Естония. Това има позитивно влияние 
върху растежа, а управлението на ликвидността във финансовия сектор е по-сигурно като част от Еврозоната“, каза той. 
„По отношение на Естония не може да се говори за цена на влизането в Еврозоната, а за ползи", добави Рос. 
На въпрос какво е влияние е оказало приемането на еврото върху инфлацията в Естония, Рос заяви, че като малка страна 
и икономика инфлацията в страната е зависима най-вече от развитията в Еврозоната и цените на вноса. 
„Докато ние имахме инфлационен натиск преди влизането на еврото и очакванията, че цените ще скочат след въвеждането 
му, тази инфлация достигна пик до 2011 г., когато приехме еврото. Но след това тя падна много бързо. Оттогава до днес 
имаме инфлация от около 2% или по-малко“, каза той. 
Що се отнася до влиянието на еврото върху естонското население и бизнеса в страната, Рос сподели, че всички са приели 
еврото много бързо и ако публичното мнение е показател за успеха на единната европейска валута, то Естония сред най-
големите привърженици на еврото. 
„Хората осъзнаха, че еврото прави пътуването и правенето на плащания по-лесно. То прави финансовата система по-
стабилна", добави той. 
 
√ Над 37% ръст на посещенията на чужденци у нас през септември  
Въпреки продължаващата пандемия през септември тази година посещенията на чужденци у нас са отбелязали ръст с 
37,1% в сравнение с миналата година по това време е в България и са били 772,6 хил., съобщи Националният статистически 
институт. 
Транзитните преминавания са 45,5% (351,6 хил.) от всички посещения на чужденци в страната. 
От общия брой чужденци, посетили България през септември, делът на гражданите от Европейския съюз е 50,8%, или 392,5 
хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 30 %, Германия - 24,3%, и Полша - 9,8% 
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Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 315,8 хил., или 40,9% от всички посещения в България. 
Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 169,3 хил., или 53,6% от посещенията от тази група. 
През септември относителният дял на посещенията по цел е: с други цели – 53%; с цел почивка и екскурзия - 36,3%; и със 
служебна цел - 10,7%. 
В същото време пътуванията на български граждани в чужбина са 579,2 хил., или с 4,2% над регистрираните през септември 
2020 година. 
 
√ Милен Митев е новият генерален директор на БНР  
Досегашният временно изпълняващ длъжността генерален директор на БНР Милен Митев официално поема поста, реши 
СЕМ на свое заседание вчера. "За" избирането на Митев за шеф на националното радио са гласували четирима от 
членовете на СЕМ - председателката на съвета Бетина Жотева, Галина Георгиева, Соня Момчилова и София Владимирова. 
Розита Еленова е гласувала "въздържал се". 
До финалния кръг на конкурса, обявен след внезапното оттегляне на предишния генерален директор Антон Балтаков бяха 
допуснати трима претенденти за мястото му - Милен Митев, Митко Димитров и Иво Тодоров. Изслушванията им бяха 
проведени в два последователни дни, като всеки от тях  представи пред медийния регулатор концепциите си за 
управлението и развитието на общественото радио.  
До обявяването на конкурса за избор нов ръководител на БНР се стигна, след като досегашният генерален директор Андон 
Балтаков подаде неочаквано оставка по лични причини и пожела договорът му за управление на БНР да бъде прекратен 
от 6 август. СЕМ прие оставката му на 4-ти август и избра Милен Митев за временно изпълняващ длъжността генерален 
директор. По закон в тримесечен срок СЕМ трябва да избере с конкурс нов генерален директор на Националното радио.  
 
√ Полша осъдена да плаща на ЕК 1 млн. евро неустойка на ден  
Полша трябва да плаща на Европейската комисия неустойка в размер на 1 млн. евро всеки ден. Това постанови Съдът на 
Европейския съюз заради неизпълнено решение, увеличаващо напрежението между Полша и блока. 
Страната трябва да премахне дисциплинарната колегия на своя Върховен съд заради съмнения за нейната независимост, 
но все още не го е направила въпреки искането на Комисията. Така през септември ЕК е пожелала от Съда да наложи 
санкции в размер, „който може да насърчи тази държава членка“ да действа. 
Съдът на ЕС вече глоби Полша с 500 хил. евро на ден за това, че се противопостави на съдебно решение за спиране на 
операциите във въглищната мина Туров на чешката граница, припомня „Ройтерс“. 
Тогава Варшава обеща да продължи операциите и заяви, че няма да плаща глобите, свързани с мината. 
След постановлението говорителят на правителството Пьотр Мюлер коментира в Twitter, че „пътят на наказанията и 
изнудването към страната ни не е правилният“. 
„Съдът на ЕС напълно пренебрегва и игнорира полската конституция и решенията на Конституционния трибунал“, написа 
на свой ред в Twitter зам.-правосъдният министър Себастиан Калета. 
Плащането на санкцията влиза в сила, считано от деня, в който Полша бъде уведомена за решението. 
Въпросът за върховенството на закона е на дневен ред за Полша през последните месеци, особено след решението на 
Конституционния съд на страната, че някои закони на европейската общност противоречат на конституцията, а ЕС „действа 
извън обхвата на компетенциите си“. 
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен тогава обеща да използва „всички правомощия“, с които разполага, за 
прилагане на законодателството на ЕС. 
 
√ Украйна се надява да стане център на Европа за биометан  
Украйна очаква да стане център за производство и доставка на биометан в Европа, а заедно с това и източник на нейната 
енергийна сигурност. Това заяви министърът на аграрната политика и храните на Украйна Роман Лещенко, предава ТАСС.  
Министърът посочи като аргументи приетия в страната закон, насочен към развитие на пазара на биометан в страната, 
както и факта, че Украйна "има всички ключови лостове" за привличане на европейски инвестиции в производството на 
този вид гориво. 
Лещенко твърди, че развитието на пазара на биометан ще предостави допълнителни възможности за местните фермери 
"като спестяват средства за електроенергия и ги използват за разширяване на собственото си производство". Той обясни, 
че ще могат да получават алтернативен източник на енергия от отпадъци и вторични продукти от собственото си 
производство и в резултат на това да използват биометан вместо природен газ за производство на топлинна и 
електрическа енергия, както и гориво за транспорт и суровини за химическата промишленост. 
"В условията на много скъпи енергийни ресурси – газ и електричество, не само продоволствената, но и енергийната 
сигурност са невъзможни без аграрния сектор", убедено заяви министърът. Освен това, според него, селскостопанският 
сектор "може значително да укрепи "Нафтогаз Украйна" от гледна точка на енергийната независимост". 
По-рано ръководителят на "Нафтогаз Украйна" Юрий Витренко заяви, че Украйна ще може да постигне пълно и 
дългосрочно самозадоволяване с газ в рамките на 3-5 години, ако увеличи вътрешното производство, установи 
производството на биогаз и подобри енергийната ефективност. Той обясни, че в момента в страната липсват около 10 
млрд. куб.м. газ годишно, за да не се налага внасянето му. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено  
Европейските акции записаха понижения в следобедната търговия в сряда на фона на опасенията от намеса на Китай при 
цените на металите и смесените корпоративни отчети, предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,5 пункта, или 0,32%, до 474,24 пункта. Индексът SXPP на минно-
добивните и на индустриалните компании изтри 1,79% от стойността си, след като Пекин предприе нов мерки, за да 
адресира нарастващите цени на въглищата и металите. 
Немският показател DAX отчете спад от 59,37 пункта, или 0,38%, до 15 697,69 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 се понижи с 10,71 пункта, или 0,15%, до 7 266,91 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира спад от 
16,2 пункта, или 0,24%, до 6 750,31 пункта. 
Вниманието на търговците е насочено към заседанието на Европейската централна банка в четвъртък. Очакванията са ЕЦБ 
да запази лихвите си без промяна, но да ревизира прогнозите си за пазарна инфлация. 
„След силните представяния на индексите през последните дни, не съм изненадан, че те поемат глътка въздух преди 
срещата на ЕЦБ“, коментира Роланд Калоян от Societe Generale. 
„ЕЦБ ще запази благоприятната си политика, но винаги има риск всяка дума и изказвана да бъде разбрана или 
интерпретирана погрешно от пазара“, добави той. 
STOXX 600 е на път да завърши октомври с месечен ръст, след като течащият по-добре от очакваното сезон на отчети 
компенсира опасенията около инфлацията и кризата с цените на енергията. Очаква се компаниите от STOXX 600 да запишат 
ръст на печалбата за третото тримесечие от 52% на годишна база до 99,8 млрд. евро, сочат данните на Refinitiv IBES. 
Предишната седмица прогнозата бе за ръст от 47,6%. 
Акциите на Deutsche Bank поевтиняха с 5,48%, въпреки че банката отчете чиста печалба от 194 милиона евро за третото 
тримесечие на 2021 година, което е 7% ръст в сравнение със същият период на предходната година. 
Цената на книжата на Schneider Electric се повиши с 2,3,9%, след като производителят на електрическо оборудване 
представи по-добър от очакваното ръст на приходите за тримесечието. 
Акциите на Puma поскъпнаха с 1,75%, след като компанията за спортни стоки повиши прогнозата си за продажби през 2021 
г., но предупреди, че локдаунът във Виетнам и задръстванията по пристанищата нарушават веригата й на доставки. 
Оптимизъм на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения във вторник, следвайки добрите корпоративни отчети за 
последното тримесечие. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 15,73 пункта, или 0,04%, до нов рекорден връх от  35 756,88 пункта. По-рано 
индексът се бе повишил със 150 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 също завърши сесията при 
ново рекордно равнище, отчитайки ръст от 8,31 пункта, или 0,18%, до 4 574,79 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се повиши с 9,01 пункта, или 0,06%, до 15 235,71 пункта. 
Ръстът на индексите бе ограничен от промяна в търговията на акциите на Facebook. Те започнаха търговията стабилно, но 
в крайна сметка я завършиха със спад от 3,92%. По-рано компанията отчете по-добра от очакваното печалба от 9,2 млрд. 
долара за третото тримесечие на годината, но не отговори на прогнозите на анализаторите за приходи и активни месечни 
потребители. 
Акциите на Tesla поевтиняха с 0,63%, след като предходната сесия цената на книжата на производителя на електрически 
автомобили скочи с над 12% и достигна пазарна капитализация от над 1 трлн. долара. 
Печалбите записа и General Electric, чиито акции поскъпнаха с 2,03%, след като компанията ревизира нагоре прогнозата си 
за печалбата за 2021 г. и отчете по-добра от очакваното печалба на акция за тримесечието. Фирмата отчете печалба на 
акция от 0,57 долара при прогнозирани 0,43 долара. 
Близо 30% трета от компаниите от S&P 500 са представили финансовите си отчети за тримесечието, като 80% от тях са 
надминали очакванията на Уолстрийт. Прогнозата е печалбата на компаниите от S&P 500 да нарасне с 35,6% за третото 
тримесечие. 
„Апетитът за рискови инвестиции все още е силен. Корпоративните печалби бяха катализатора на последното рекордно 
рали, като силното търсене продължава да засенчва ограничените доставки и ценовия натиск“, каза Крейг Ерлам от , Piper 
Sandler. 
На икономическият фронт, потребителското доверие в САЩ нарасна и през октомври. Индексът на Conference Board се 
повиши до 113,8 пункта, надминавайки резултата от 109,8 пункта от септември. Анализаторите, анкетирани от Dow Jones, 
очакваха 113,8 пункта. 
Спад в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион останаха предимно в червения сектор в 
сряда 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 7,77 пункта, или 0,03%, до 29 098,24 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 35,33 пункта, или 0,98%, до 3 562,31 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 26,88 пункта от стойността си, или 1,11%, завършвайки сесията при ниво 
от 2 397,51 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 409,53 пункта, или 1,57%, до 25 628,74 пункта. 
Листнатите в Хонконг акции на технологичните гиганти Tencent, Alibaba и Meituan поевтиняха с 2,99%, 2,95% и 5,09%. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна с 5,3 пункта, или 0,07%, до 7 448,7 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi регистрира спад от 23,59 пункта, или 0,77%, до 3 025,49 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в следобедната търговия. Основният 
индекс SOFIX напредна с 1,91 пункта, или 0,33, до 573,81 пункта. BGBX40 се понижи с 0,17 пункта, или 0,13%, до 132,59 
пункта. BGTR30 изтри 0,73 пункта от стойността си, или 0,11%, достигайки ниво от 644,87 пункта. BGREIT се понижи с 
0,04  пункта, или 0,02%, до 160,33 пункта. 
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√ Петролът поевтинява за втори ден на фона на данните за американските запаси  
Цените на петрола се понижават за втори пореден ден в четвъртък, като сортът Брент достигна най-ниското си ниво от две 
седмици на фона на изненадващият ръст на запасите от суров петрол в САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,45 долара, или 1,71%, до 83,13 долара за барел, след като 
предходната сесия изтри 2,1% от стойността си. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,33 долара, или 1,61%, до 81,33 долара за барел, следвайки 
спад с 2,4% в сряда. 
До тези резултати се стигна, след като  Министерството на енергетиката на САЩ съобщи, че запасите от суров петрол в 
страната са нараснали с 4,3 млн. барела през последната седмица – почти два пъти повече в сравнение с прогнозирания 
от анализаторите ръст от 1,9 млн. барела. 
„Силното нарастване на запасите дойде на фона на голям скок на нетния внос на суров петрол и все още бавната 
преработка в рафинериите“, отбелязаха в бележка анализатори на от Citi Research. 
През миналата седмица обаче запасите от бензин са паднали с 2 млн. барела, достигайки най-ниското си ниво от близо 
четири години, тъй като потребителите в САЩ изпитват затруднения на фона на нарастващите цени. 
 
√ СЗО на особено мнение за изискването на ваксинационни сертификати при пътувания  
Комитетът за извънредни ситуации на Световната здравна организация излезе със специално становище, че не трябва да 
се изисква доказателство за ваксиниране срещу COVID-19 при международни пътувания, тъй като това би ограничило 
достъпа в световен мащаб заради несправедливото разпределение на ваксините. Въпреки засиленото използване на 
ваксини и терапевтични средства за борба с COVID-19, пандемията далеч не е приключила и остава извънредна ситуация 
в областта на общественото здраве от международно значение (PHEIC), се посочва още в изявлението, предава БГНЕС.  
Декларацията беше направена след деветото задължително тримесечно заседание на Комитета относно пандемията 
COVID-19, откакто тя се появи в началото на 2020 г. PHEIC е най-високото ниво на спешна медицинска помощ, което СЗО 
може да обяви. 
В документа се казва, че държавите следва да обмислят основан на риска подход за улесняване на международните 
пътувания, като отменят или променят мерки, като например изисквания за тестване и карантина, когато това е уместно, 
следвайки насоките на СЗО, съобщи Анадолската агенция. 
Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус заяви, че пандемията COVID-19 продължава да представлява 
риск от най-високата степен - PHEIC и прие съвета на комитета. Комитетът изрази загриженост относно 
предизвикателствата, пред които е изправен африканският регион при реакцията на пандемията от COVID-19. Сред тях са 
достъпът до достатъчно ваксини, диагностични и терапевтични средства и събирането, анализирането и докладването на 
епидемиологични и качествени лабораторни данни, включително данни от геномно секвениране, необходими за 
наблюдение на развитието на пандемията COVID-19. 
Комитетът подчерта, че е изключително важно държавите да продължат да използват всички налични инструменти. Те 
включват мерки в областта на общественото здраве и социалната сфера, ваксинация, диагностика, терапия и ефективни 
комуникации, за да се контролира пандемията и да се смекчи неблагоприятното ѝ въздействие върху здравето и социално-
икономическия и образователния контекст. Комитетът призова за признаване на всички ваксини, които са получили 
одобрението на СЗО за спешна употреба, и на всички ваксинационни схеми в съответствие с препоръките на неговата 
експертна група, включително при международни пътувания.   
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Петков без проблем да е и премиер, но 160 нови депутати могат да пробват импийчмънт за Радев 
в. Труд - Кирил Петков лъгал, президентът мазал 
в. Телеграф - Връщат малките в клас с 1,6 млн. теста 
в. Монитор - Чакаме за климатик като за телевизор по соца 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ГЕРБ се връща на добре обучен кон, които куца и при третия опит за скок 
в. 24 часа - Делта стопи леглата за най-тежки случаи 
в. Труд - Търсят 400 000 теста за учениците до петък 
в. Труд - Служебният кабинет удари търговията 
в. Телеграф - КАТ одруса милион за скорост 
в. Телеграф - За 20 лв. такса пазаруват на неваксинираните 
в. Монитор - КС излезе с решение: Указът на Радев за назначаването на Петков противоконституционен 
в. Монитор - Министърът на вътрешната сигурност Алехандро Майоркас: САЩ обмислят премахване на визите за българи  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Храбрин Иванчев, председател на Асоциацията на вносителите: Новите коли не са по-скъпи - намаляха 
отстъпките, защото наличните на склад са малко 
в. Труд - Доц. Наталия Киселова, преподавател по конституционно право, пред "Труд": Всеки акт на Кирил Петков може да 
се оспорва 
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в. Телеграф - Даниел Парушев, председател на Национално студентско представителство: 200 лв. стипендия за студенти 
отличници 
в. Монитор - Миглена Манчева, начален учител в столичното 119-о СУ "Академик Михаил Арнаудов": При повече от две 
седмици онлайн трудно се преодоляват пропуски  
Водещи анализи  
в. 24 часа - 100 млрд. лв. депозити в банките - 7 горещи тренда с парите ни 
в. Труд - От същото още повече 
в. Телеграф - За българина като Андрешко в блатото на COVID-19 
в. Монитор - Спасителен пояс за българския туризъм 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За мерките, финансирането на болниците и проблемите на лекарите. Гост: председателят на БЛС д-р Иван 
Маджаров; 

- Ситуацията в София: какво е положението в столичните болници. Гост: проф. Тодор Кантарджиев 
- Решенията в подкрепа на бизнеса и хората. Гост: Работодателите и синдикатите 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Новите мерки срещу Covid-19 в училищата Гост: зам.-министър на образованието Мария Гайдарова 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- На ЖИВО! Граждански протест срещу освобождаването на двама учители, обвинени в блудство със свои ученици. 
- Цунами ли е сегашната вълна от COVID-19 в България? Гост: Д-р Петър Марков от Лондон 
- Икономическите измерения на пандемията. Гост: Бизнесмените Ивайло Пенчев и Мариан Колев. 
- 400 лв. и си „ваксиниран". Но само на хартия. Растат ли опитите за измами с фалшиви зелени сертификати? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 28 октомври 
Пловдив. 

- От 10.30 часа в Медицинския университет в града президентът Румен Радев ще изнесе лекция на тема 
„Здравеопазването в Плана за възстановяване и устойчивост - акценти". 

*** 
София. 

- От 11.00 ч. в сградата на Министерството на икономиката министър Даниела Везиева ще връчи два сертификата 
по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. 

- От 10.00 часа ще се проведе онлайн заседание на Столичния общински съвет. 
- От 11.00 часа в зала „Пресцентър" на МРРБ министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета 

Комитова ще даде пресконференция на тема „Улесняване на процедурите за строителни разрешения". 
- От 14.00 часа в зала „Пресцентър" в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1 Централната 

избирателна комисия ще даде редовен брифинг. 
- От 16.00 часа чрез платформата „Google Meet" ще се проведе откриващо събитие на проекта „МОДЕРН-А: 

МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема". 
*** 
Бургас. 

- От 14.30 часа в Културен център „Морско казино" ще се проведе Детска конференция „Черно море и бъдещето" 
по повод 31 октомври - Международен ден на Черно море. 

- От 15.00 часа пред сградата на Регионалната здравна инспекция представители на Сдружението на заведенията 
ще проведат протест срещу въвеждането на „зеления сертификат". 

- От 18.00 часа в Дома на писателя ще бъдат отбелязани 200 години от рождението на Фьодор Михайлович 
Достоевски. 

*** 
Варна. 

- От 13.00 часа пред сградата на РСПБЗН - Варна директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" 
гл. комисар Николай Николов ще награди участниците в спасителните действия на заседналия край Калиакра 
кораб. 

*** 
Велико Търново. 

- От 18.00 часа в Художествена галерия „Борис Денев" ще бъдат представени документален филм-портрет 
„Карабаджо" и едноименна изложба, посветена на 70-ата годишнина от рождението на именития български 
художник Ганчо Карабаджаков. 

*** 
Враца. 

- От 18.00 часа във фоайето на Младежкия дом ще бъде открита изложбата „Есенна импресия". 
- От 19.00 часа в Градската концертна зала ще се състои концерт на „Симфониета Враца". 
- От 19.00 часа в камерната зала на ДКТ ще бъде представена постановката „Извън контрол" от Рей Куни. 

*** 
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Добрич. 
- От 19.00 часа в Младежкия център ще бъде представен спектакълът „Шеги на любовта". 

*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа онлайн ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 15.00 ч. от Гаровия площад ще започне организирано от „Сдружение по туризъм" - Кюстендил протестно 

шествие в рамките на национален протест под надслов „Протест! Всички заедно!". 
*** 
Плевен. 

- От 14.30 часа в зала „АМБРОАЗ ПАРЕ" на Телекомуникационния център ще се проведе XIX национална научна 
сесия за студенти и преподаватели на Медицинския колеж. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа на ул. „Богомил" 95 ще се проведе официалната церемония по oткриване на новата електрическа 
подстанция „Евмолпия". 

*** 
Смолян. 

- От 10.30 часа онлайн ще започне излъчването на среща на бизнеса в Смолян и Кърджали. 
*** 
Стара Загора. 

- От 9.00 часа чрез платформата "e Vote" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 18.00 часа в къщата музей „Гео Милев" Йорданка Белева и Иво Рафаилов ще представят книга за деца „Баба 

дрямка". 
- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена комедията „Пижама за шестима". 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в стъклена зала на НЧ „Тодор Петков-1963" ще се състои беседа с деца за народните будители. 

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

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

