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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Факти.бг 
 
√ Вacил Вeлeв пocoчи кoй e винoвeн зa cкъпия тoк 
AEЦ "Кoзлoдуй" прoпуcнa дa cпeчeли eдни 60 млн. лв., a някoлкo търгoвци ce oбoгaтихa c тeзи милиoни  
Вчeрa AEЦ прoдaдe нa търг 300 Мeгaвaтa oт 01-10 дo 31-12-2021 г. нa цeнa 237.27 лв. зa мeгaвaтчac. Oт грижa зa мaлкитe и 
cрeднитe прoизвoдcтвeни прeдприятия! Тe ca нaд 350 хиляди и рaзбирa ce нитo eднo тaкoвa прeдприятиe никoгa нe 
пaзaрувa нa бoрcaтa, зaщoтo пoтрeбявa eлeктрoeнeргия oт пoнeдeлник дo пeтък oт 8:00 дo 18:00 чaca, a нa бoрcaтa прoдaвaт 
в пaкeт зa три мeceцa oт 0 дo 24 чaca и в cъбoтa и нeдeля, чe и нa Кoлeдa. 
Тoвa кoмeнтирa във "Фeйcбук" прeдceдaтeлят нa Упрaвитeлния cъвeт нa Acoциaция нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия 
Вacил Вeлeв. 
Кaквo тoчнo дa гo прaви тoзи тoк eднo прeдприятиe или училищe, дaжe и дa прeoдoлee гoлямa aдминиcтрaтивнa и 
финaнcoвa тeжecт, рeгиcтрирa ce нa бoрcaтa , учacтвa в търгa и cпeчeли 1 мeгaвaт (пo-мaлкo нe мoжe)? 
A тo пoтрeбявa пoлoвин мeгaвaт и тo caмo прeз дeня и в дeлник. Прeз ocтaнaлoтo врeмe eнeргиятa в тoрби ли дa я cъбирa? 
Тoлкoвa ли e труднo зa рaзбирaнe, тa Прeмиeр, Миниcтър нa eнeргeтикaтa, БEХ, AEЦ, и т.н. нe мoгaт дa зaгрeят рeoтaнa?!? 
E, нa вчeрaшния търг ce явихa 8 прoизвoдcтвeни прeдприятия c нeпрeкъcвaeм цикъл (ocтaнaлитe 350 хиляди бeз 8 
прeдприятия ce cнaбдявaт c eлeктрoeнeргия oт търгoвци, кoитo имaт грижaтa дa им я дocтaвят cпoрeд тoвaрoвия им 
прoфил). 
Тa тeзи 8 прeдприятия купихa 25% oт прeдлaгaнoтo кoличecтвo. Ocтaнaлитe 75% ги купихa двaдeceтинa чужди и нaши 
търгoвци нa cрeднa цeнa 237 лeвa, и ги прoдaдoхa зa утрe нaпримeр зa 328 лeвa зa мeгaвaтчac пaк нa нaшaтa бoрca, нo нa 
др. ceгмeнт. 
AEЦ прoпуcнa дa cпeчeли eдни 60 млн.лв.(при тeзи цeни зa Q4), a някoлкo търгoвци ce oбoгaтихa c тeзи милиoни. И тoвa 
пoд знaмeтo нa грижaтa зa мaлкия и cрeдeн бизнec!!! Вмecтo тeзи пaри дa ce aкумулирaт в AEЦ и дa пocлужaт зa 
кoмпeнcирaнe нa cъщия тoзи мaлък и cрeдeн бизнec. 
И ceгa ce питa в зaдaчaтa: Зa кoй бeшe тoзи търг, зaщoтo дaжe 8-тe cпeчeлили прeдприятия нe ca щacтливи. Ocтaнaлитe 350 
хиляди прeдприятия - cъвceм. Мoжe би имa някoлкo щacтливи търгoвeцa нa eлeктрoeнeргия. Зa някoй друг дoceщaтe ли 
ce? 
 
19min.bg 
 
√ 60 млн.лв. за ден спечелиха олигарси от препродажба на ток от АЕЦ Козлодуй 
"Вчера АЕЦ продаде на търг 300 Мегавата от 01-10 до 31-12-2021 г. на цена 237.27 лв. за мегаватчас. От грижа за малките 
и средните производствени предприятия! Те са над 350 хиляди и разбира се нито едно такова предприятие  никога не 
пазарува на борсата, защото потребява електроенергия от понеделник до петък от 8:00 до 18:00 часа, а на борсата 
продават в пакет за три месеца от 0 до 24 часа и в събота и неделя, че и на Коледа. Какво точно да го прави този ток едно 
предприятие или училище, даже и да преодолее голяма административна и финансова тежест, регистрира се на борсата , 
участва в търга и спечели 1 мегават (по-малко не може)? А то потребява половин мегават и то само през деня и в делник. 
През останалото време енергията в торби ли да я събира? Толкова ли е трудно за разбиране, та Премиер, Министър на 
енергетиката, БЕХ, АЕЦ, и т.н. не могат да загреят реотана?!? Е, на вчерашния Търг се явиха 8 производствени предприятия 
с непрекъсваем цикъл и купиха 25% от предлагането количество. Останалите 75% ги купиха двадесетина чужди и наши 
търговци на средна цена 237 лева, и ги продадоха за утре например  за 328 лева за мегаватчас пак на нашата борса но на 
др.сегмент. АЕЦ пропусна да спечели едни 60 млн.лв.(при тези цени за Q4), а няколко търговци се обогатиха с тези 
милиони. И това под знамето на грижата за малкия и среден бизнес!!! Вместо тези пари да се акумулират в АЕЦ и да 
послужат за компенсиране на същия този малък и среден бизнес", съобщи шефът на АИКБ Васил Велев. 
 
АИКБ 
 
√ Международната конференция на тема: „Икономически, регионални и социални предизвикателства в прехода към 
Зелена икономика“ 
На 30 септември д-р Милена Ангелова взе участие в международната конференция на тема: „Икономически, регионални 
и социални предизвикателства в прехода към Зелена икономика“, организирана от Катедра „Икономически науки“ към 
Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

https://19min.bg/news/8/156447.html
https://19min.bg/news/8/156547.html#156547
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Д-р Ангелова бе ключов гост-лектор в панела: „Бизнес и секторни аспекти на Зеления преход“ и представи презентация на 
тема: „Зелена икономика: Конкурентоспособност на следващото поколение - постигане на целта за климатична 
неутралност - възможна ли е тази мисия за българската индустрия?“. Тя отбеляза системната политика на АИКБ за 
постигане на устойчива социално-икономическа и бизнес среда в България и представи предложените срочни мерки за 
подпомагане на всички електроенергийни потребители и на българската икономика, като цяло. 
Презентацията на д-р Милена Ангелова може да видите тук: https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/10/PPT_MA.pdf 
Пълната програма и лекторите в конференцията може да видите тук: https://storefisn.uni-
plovdiv.bg/…/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0…/ 
Целта на конференцията бе да насърчи диалога между академичните среди, бизнеса и държавните институции относно 
предизвикателствата, които създава преходът към зелена икономика. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ НСИ: Ръст на производствените цени през август със 17,9% годишно заради скъпата енергия  
През август 2021 година производствените цени в България се увеличават с 3% спрямо предишния месец и отбелязват 
рекорден ръст на годишна база с близо 18% в резултат на силен скок на енергийните цени, показват данни на Националния 
статистически институт, които са доказателство за продължаващо повишаване на инфлация в близките месеци. 
Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се повишава през август с 3,0% спрямо предходния 
месец. Най-драстично повишение с 12,7% е регистрирано при производството и разпределението на електрическа 
енергия, а преработващата промишленост с едва 0,4%, докато в добивната промишленост има ценово понижение със 7,4 
на сто. 
На годишна база общият индекс на цените на производител в страната бележи рекорден ръст със 17,9 на сто. 
Значителен ръст на цените с 31,3% спрямо август 2020 г. е регистриран при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия, в добивната промишленост - с 14,1% и в преработващата промишленост - с 13,9 на сто. 
По-значителен ръст е отчетен при производството на основни метали - с 44,4%, производството на химични продукти - с 
16.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 15,4%. Намаление на цените се наблюдава 
при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1,1%. 
Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България се увеличава през август с 4,2% на месечна база 
и със 17,2% спрямо година по-рано (спрямо август 2020 г.). 
Индексът на цените на производител на международния пазар пък нараства с 1,2% спрямо предходния месец и с 19,0% 
спрямо съответния месец на 2020 г. 
По-рано този месец НСИ оповести доклад, отчитащ повишаване на потребителска инфлация през август с 0,8% месечно и 
с 3,7% на годишна база. 
Рязкото повишаване на производствените цени обаче предполага по-нататъшно ускоряване на потребителската инфлация 
през следващите месеци. 
 
√ Министерството на финансите отчита 1 млрд. лева излишък 
Над един милиард лева излишък към края на септември очаква финансовото министерство, сочат предварителните 
разчети. Постъпленията в хазната са с 5 милиарда и 400 милиона лева повече спрямо година по-рано, но и разходите 
нарастват с приблизително същия размер. 
Към края на август, за когато има окончателни данни, фискалният резерв е бил 9 милиарда и 450 милиона лева. 
 
√ Съветът за тристранно сътрудничество гледа рестарта на мярката „Запази ме“ 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава извънредно, за да разгледа отново старта на мярката 
„Запази ме“, по която компенсации ще се изплащат на работници и служители, и на самоосигуряващи се лица, от 
икономическите дейности, за които са наложени ограничения заради извънредната епидемична обстановка. 
След обсъждането служебното правителство отново ще стартира мярката „Запази ме“, по която на работници от засегнати 
от противоепидемичните мерки бизнеси се изплаща 75% от месечния им осигурителен доход. 
Преди година мярката стартира с обезщетение от 24 лева за всеки ден неплатен отпуск. От началото на тази година 
компенсацията бе утвърдена на 75 на сто от дохода за осигуряване, а действието на „Запази ме“ изтече в края на юни. 
Неплатеният отпуск за тази година е фиксиран за не повече от 90 дни за персонала, който го ползва във връзка с 
наложените временни Covid ограничения. 
Към момента със заповед на здравния министър са затворени нощните заведения и дискотеките и детските парти 
центрове. Държавата, бизнесът и синдикатите ще разгледат и проект на постановление, с което да се удължи другата мярка 
за запазване на заетостта, известна като 60 на 40. По нея за месеците юни и юли фирмите със спад на приходите с 40 и 
повече процента спрямо съответния месец на 2019 г. получиха компенсации за заплати и осигуровки от 60%, а за тези със 
спад от 30% компенсацията бе 50 на сто. 
 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/10/PPT_MA.pdf?fbclid=IwAR2p6ryubSkIe1Lie9iOb7FN7JrFzGCP9hnqPMz0ljS8MAw9fp5i_bbJBEg
https://storefisn.uni-plovdiv.bg/conf/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/?fbclid=IwAR3GAkp6Ik07z2BGyqGQTlXR-JkG1iQ4CXlcMTKZL1FU4Vx7qaa4Q0G0KXI
https://storefisn.uni-plovdiv.bg/conf/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/?fbclid=IwAR3GAkp6Ik07z2BGyqGQTlXR-JkG1iQ4CXlcMTKZL1FU4Vx7qaa4Q0G0KXI
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√ Природният газ поскъпва, КЕВР решава с колко  
От днес влизат в сила по-високите цени на природния газ. Енергийният регулатор ще реши с колко точно ще поскъпне 
горивото в ранния следобед. Вече е ясно, че скокът ще е доста по-голям от предвижданите 16%, тъй като прогнозата е 
правена преди три седмици, а оттогава цените на газа на европейските борси продължаваха да се увеличават. Преди дни 
изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов обясни: 
„Към настоящия момент в Европа очевидно количествата, които се подават, са недостатъчни, за да покрият както текущото 
потребление, така и да бъдат нагнетени количества, за да се осигури есенно-зимния сезон…В последния месец цените на 
европейските газови пазари са скочили с над 50%. Дори и при тези увеличения „Булгаргаз“ ще предлага газа минимум на 
20% по-евтино в сравнение с тези цени“. 
 
√ Шефове на контролни институции се събират на конференция в Свищов  
Ръководителите на всички български контролни институции се събират днес в Свищов за участие в международна научно-
практическа конференция на тема „Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности“. 
На научната конференция в Стопанската академия „Димитър Ценов“ ще бъдат дискутирани актуални въпроси, свързани с 
дигитализацията на отчетността, финансовия контрол и анализа като се очертаят рисковете, възможностите и 
предизвикателствата от цифровизацията на процесите в икономиката.   
Във форума в Свищов се очаква да участват Цветан Цветков, председател на Сметна палата, Румен Спецов, изпълнителен 
директор на Националната агенция за приходите (НАП), Стефан Белчев, директор на Агенцията за държавна финансова 
инспекция (АДФИ), ръководители от митниците, одиторски организации и институти.  
Научният форум е посветен на 30-годишнината от създаването на специалността „Стопански и финансов контрол“ и на 85-
ата годишнина на Стопанската академия.  
 
√ Девети европейски форум за социално предприемачество 
Къде и как се реализират хората с увреждания у нас – успешните примери 
Деветият европейски форум за социално предприемачество се провежда от 29 септември до 4 октомври 2021 г., 
в Международния панаир - Пловдив, палата 11. 
Всички мероприятия се провеждат хибридно (на живо и чрез онлайн платформи), в престижни зали с организирано 
заснемане и онлайн предаване. 
Социалната икономика всъщност е икономическа дейност, основана на стремежа към щастие и благополучие за много 
хора, а не толкова адресирана към печалба. Дейност, която представлява своеобразна алтернатива на икономически 
растеж, основан единствено на експлоатация на природни ресурси. 
Темата коментира в “Нашият ден“ Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет. 
“Социалното предприемачество е кауза, зад която се обединихме доста заинтересовани страни. Освен множеството 
социални предприятия – организации на хора с увреждания или такива, които наемат хора с увреждания – тема, която 
беше в полезрението на Икономическия и социален съвет години наред. През 2018-2019 г. се стигна и до приемане на 
законодателството в нашата страна. 
Важните теми от тук нататък за социалната икономика и предприемачество и какво е необходимо да се направи? Без 
съмнение това са икономически субекти, които също са пострадали от Covid кризата. Може би те са много по-пострадали 
от останалите предприятия. 
Защото част от работещите в тези предприятия са хора, които бяха изложени чисто здравословно и са в най-рисковите 
групи. Но и в повечето случаи това са малки предприятия, които много трудно се конкурират с останалите. При тях самото 
производство на стоки изисква много повече ресурси. Трудно се намира персонал." 
Ключови са ангажиментите, които трябва да се поемат от страна на правителството, и подкрепата, която могат да получат. 
"В очакване сме ЕК да обяви целенасочен план за действие, свързан със социалната икономика. И трябва да видим какви 
ще са проектите в национален план. Тези предприятия се нуждаят от финансиране, което да ги подкрепи в следващите 
няколко години, за да продължат да работят. 
Но са необходими и доста повече инвестиции. Първо, те да могат плавно да минат през този преход на дигитализация, 
който виждаме." 
Чуйте Зорница Русинова в звуковия файл. 
Темата коментира в “Нашият ден“ и Ванина Костадинова, директор на ОП „Социално предприятие за хора с увреждания - 
Пловдив“. В него функционират три ателиета за шиене, керамика и стъклодувно ателие и работят 30 служители с различни 
увреждания. 
“Идеята на текстилното ателие е да покрива и задоволява нуждите на община Пловдив. Това е добър пример как 
възможностите на едно социално предприятие могат да бъдат включени в задоволяване на нуждите на общината. Хората, 
които работят в предприятието, имат постоянна заетост. 
В керамичното ателие се произвеждат ръчно различни сувенири, които са емблематични за град Пловдив. Имаме чаши, 
халби, чинии, магнити, ключодържатели и др. 
Последното ни ателие е стъклодувното. То беше реализирано по идея, която се роди в самото предприятие от служещите 
в него и с подкрепата на Община Пловдив. То няма аналог в България. В него се произвеждат старите играчки от стъкло, 
които са ръчно издухани и декорирани. При нас работи последният останал майстор в България по духано стъкло. Самият 
той е човек с увреждане. В момента обучава още пет човека с различни увреждания на изчезващия занаят. Ателието е 
много подходящо за хора с увреждания, защото почти всичко се извършва в седнало положение." 
Ролята на Община Пловдив за оцеляване на предприятието 

https://bnr.bg/post/101534006/deveti-evropeiski-forum-za-socialno-predpriemachestvo
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Общината реално инвестира постоянно в общинското предприятие, то е на бюджетна издръжка. 
Чуйте Ванина Костадинова в звуковия файл. 
Книжарница с мисия “Надежда“ е социално предприятие, в което работят само хора с увреждания. За момента тази 
книжарница е единствената по рода си в страната. Тя е част от Сдружение “Паралелен свят“. 
Темата коментира в “Нашият ден“ и Кремена Стоянова, председател на сдружение „Паралелен свят“. 
“Социалното ни предприятие стартира още през 2010 г. със създаването на сдружението. Ние сме родителска организация, 
която е събрала родители на деца по онова време с увреждания. Сега вече те са младежи. 
С порастването на децата пораснаха и идеите ни. Имахме щастието 2018 г. да кандидатстваме по проект по оперативна 
програма, който ни помогна да реализираме нашата мечта, да се създаде място и пространство, в което порасналите ни 
деца да работят. 
Мислейки какво точно могат да правят в един голям град като Пловдив, решихме, че най-лесно биха се реализирали с 
нещата, които са правили през времето, в което са ходили по терапии. И това е нещо с ръчна работа. 
Създадохме работилница за правене на картички и дребни сувенири, мислейки къде да ги продаваме, ни дойде идеята да 
направим книжарничка, в която освен сувенирите да продаваме и книги. 
Чуйте Кремена Стоянова в звуковия файл. 
 
√ Производители на рози могат да кандидатстват за компенсации на щети от Covid пандемията  
От днес розопроизводителите могат да кандидатстват за компенсации на щетите, причинени от Covid пандемията. Мярката 
се прилага за първи път и има бюджет от 2 милиона лева. Стопаните ще могат да получат до 100 лв. на декар. 
Помощта се предоставя под формата на безвъзмездни компенсации за покриване на  част от разходите, направени за 
отглеждане на маслодайна роза. 
На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопански,  които нямат сключени договори за покупко-продажба на 
розов цвят или имат подписан договор с розоварните, но не са успели да предадат продукцията си в тях. 
Приемът на заявления ще се прави в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ и ще продължи до 15 октомври, а парите 
ще бъдат изплатени на розопроизводителите до 5 ноември, уверяват от Фонд „Земеделие“. 
От земеделското министерство припомнят, че производителите на рози могат да се възползват от подпомагане по още 5 
схеми за държавна помощ. 
 
√ Трафик от 250 гигабита в сек е регистриран по време на кибератаката на Преброяване 2021  
Трафик, равен на целия влизащ в България трафик на интернет, е бил отчетен по време на хакерската атака срещу 
електронното преброяване. Това каза Красимир Симонски от Държавната агенция „Електронно управление“. 
Красимир Симонски каза, че: 
„Този трафик беше с размерите да запълни целия международен капацитет на България - интернет вход. Атаката е 
достигнала 250 гигабита в секунда. Това е все едно в едно шише да наливате през тясното гърло много повече вода – 
знаете, че се получава задръстване“. 
Проверките на кибератаката продължават. Красимир Симонски посочи, че изводите насочват и към това, че може би 
кибератаката е целяла съвсем съзнателно електронното преброяване да бъде блокирано: 
„Натам водят изводите, абсолютно, това е и заключението. НСИ и цялата ни държава е станала жертва на някакви доста 
лоши и зли помисли. Тук може да се потърси  и къде е мотивацията. Но някой може би е имал интерес да спре това 
преброяване или да го дискредитира, да го направи по начин, по който да не се постигне ефектът от това преброяване“. 
В националната статистика са отчели потенциалните рискове при влизането в системата и запазване сигурността на 
данните, но не са се замисляли „за достъпа до системата така сериозно“, каза Красимир Симонски. Заради проблема НСИ 
спря за малко електронното преброяване още на старта му. Срокът за неговото провеждане беше удължен до края на 
септември. 
Повече по темата очаквайте в предаването „Хоризонт до обед“. От днес започва Европейският месец на киберсигурността. 
Част от събитията и тази година са организирани от Държавната агенция „Електронно управление“.  
 
√ Пловдив инвестира в екотранспорт и зелени зони  
Репортаж на Иванка Петкова от Конференцията за зелената икономика 
Приоритетен проект за Община Пловдив през този програмен период ще бъде градската железница. Повече от всякога 
Пловдив се нуждае от нея, защото чрез този екологичен транспорт ще свържем всички райони на града с близките 
населени места и индустриалните зони. 
Това заяви кметът Здравко Димитров по време на откриването на международната научна конференция „Икономически, 
регионални и социални предизвикателства в прехода към Зелена икономика".  
Той обясни, че проектът е съвместен с НКЖИ и ще се финансира по линия на ОП „Транспорт" и други програми на 
Европейски съюз. 
 „Съвсем скоро ще имаме първия въглеродно неутрален парк в Тракия икономическа зона. Работим по проект за 13 млн. 
лв. за подмяна на печките с твърдо гориво с екологични. Съвместно със Световната банка разработваме проект за 
общинско предприятие за екологичен транспорт, като целта ни е до 2 години да имаме 2 линии, обслужвани 
от  електроавтобуси“, посочи кметът. 
Здравко Димитров допълни, че активно се работи за затварянето на вътрешния ринг. „Имаме вече 60 км велоалеи и 
продължаваме да ги развиваме“, добави той. 

https://bnr.bg/post/101534006/deveti-evropeiski-forum-za-socialno-predpriemachestvo
https://bnr.bg/post/101534006/deveti-evropeiski-forum-za-socialno-predpriemachestvo
https://bnr.bg/post/101534051/plovdiv-investira-v-eko-transport-i-zeleni-zoni
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По думите му съвсем скоро коритото на река Марица ще се превърне в нова зона за отдих и спорт, а общината ще направи 
2 нови парка в районите „Южен“ и „Източен“. 
„Имаме и 10 млн. лв. заем за нови машини, които да мият улиците. Новата техника ще се предостави на общинските 
предприятия „Градини и паркове“ и „Чистота“, допълни кметът.  
Сред темите, разисквани на днешната конференцията са Глобалният дневен ред за зелена икономика, 
Макроикономическа стабилност, конкурентоспособност и конвергенция в зеления преход, бизнес и секторни аспекти на 
зеления преход.  
Включвания по време на конференцията направиха водещи специалисти от Вашингтон, Лондон, Брюксел, Москва, за да се 
види световният опит по реализация на зеления преход, като се разбере същността, за да има позитивни резултати. 
Официални гости на събитието бяха Петър Стоянов, Президент на Република България (1997-2002), Розалинде Ван Дер 
Влис, директор на Дирекция „Чиста планета" към Европейската комисия, представител на Министерския съвет на 
Република България и членовете на Европейския парламент Радан Кънев и Цветелина Пенкова.  
 
√ Граждани от ЕС вече влизат във Великобритания само с паспорт  
От днес, 1 октомври, граждани от ЕС, от Европейското  икономическо пространство и от Швейцария няма да могат да влизат 
в Обединеното кралство с лични карти, а само с валиден международен паспорт. 
Новите разпоредби, след като Обединеното кралство излезе от ЕС, постановяват, че от 1 октомври личните карти повече 
няма да са валидни за влизане в страната. Ще е необходим  международен паспорт, валиден за целия период на престоя. 
Ще се правят изключения до 31 декември 2025 година само за някои специфични случаи, като например погранични 
работници или хора с планирано лечение, притежаващи съответен здравен документ. 
Хората, които са подали заявление за получаване на статут на уседналост или временен статут на уседналост, но по някаква 
причина още нямат отговор, също ще бъдат допускани на Острова след 1 октомври с лични карти. Изключение ще се прави 
и за получилите вече този вид статут до края на 2025 година, а вероятно и след това, ако личната карта продължава да 
отговаря на стандартите за сигурност на Международната организация за гражданска авиация. 
Вестник „Гардиън“ писа, че има загриженост, че граждани на ЕС могат да не бъдат качвани на полети за Великобритания 
поради объркващите разпоредби на британското правителство за личните карти и паспортите. 
Според вестника европейците се опасяват, че авиолиниите ще имат проблем с разграничаването на документите при 
качването в самолетите, защото Обединеното кралство не е издавало на европейските граждани, живеещи на Острова 
след Брекзит, физически документ за пребиваване. Те разполагат единствено с код за статута си в британския 
правителствен сайт, а това може да заблуди някои компании да не ги допускат само с представени лични карти. 
 
√ Британското правителство няма да разреши на лицата, търсещи убежище, да работят  
Британското министерство на вътрешните работи няма намерение да се поддава на исканията търсещите убежище във 
Великобритания да могат да работят, докато се разглеждат техните молби, заявиха от офиса на Прити Пател. Идеята не бе 
отхвърлена по-рано от министъра на правосъдието Доминик Рааб. 
Лидерът на опозиционната Лейбъристка паритя Киър Стармър, депутати от управляващата Консервативна партия и 
благотворителни ортганизации, занимаващи се с бежанците, призоваха Хоум офис да позволи на около 70 000 лица, 
подали молби за убежище, да имат право на работа, след като Доминик Рааб каза, че не би имал нищо против промяна в 
разпоредбите, която може да помогне да се реши проблема с недостига на работна ръка във Великобритания.  
Източник от Хоум офис обаче реагира гневно на думите на Рааб с аргумента, че ако се позволи на търсещите убежище да 
работят, това ще се превърне в стимулиращ фактор за безпрецедентна нелегална имиграция. Той оприличи подобна мярка 
като "пускане на коне с каруци да препускат през закона".  
Според сегашните закони търсещите убежище на Острова нямат право на работа, макар и с много малки изключения, 
докато се разглеждат техните случаи. През това време те изцяло зависят от правителството за осигуряване на временен 
подслон и прехрана.  
 
√ Ръст на икономиката на Великобритания с 5,5% през второто тримесечие  
Икономиката на Великобритания нарасна по-силно от прогнозираното през второто тримесечие на годината преди 
очакваното последващо рязко забавяне на растежа с оглед на сериозните проблеми в последно време с доставките и 
предлагането, включително и острия недостиг на шофьори на камиони. 
Брутният вътрешен продукт на Обединеното кралство се повиши през периода април - юни с 5,5% спрямо първото 
тримесечие, когато се сви с 1,4 на сто, докато предходна оценка на британската статистика ONS беше за по-скромен растеж 
от 4,8 на сто. 
Това означава, че британската икономика вече се намира с 3,3% под нивото си от края на 2019 г. (от преди коронавирусната 
пандемия). 
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Промяна на БВП на Великобритания тримес./тримес. 

 
 
Спрямо второто тримесечие на 2020 г. британската икономика нарасна с 23,6 на сто. 
Разходите на домакинствата са допринесли най-много за икономическия растеж през второто тримесечие, когато те 
нараснаха със 7,2% след спад с 4,4% в началото на годината. 
Държавното потребление (разходи) пък скочиха през второто тримесечие с 8,1%. 
В същото време брутното образуване на основен капитал се е увеличило с 0,8%, за разлика от спада с 3% през предходното 
тримесечие, като повишението се дължи на скок с 4,5% на бизнес инвестициите. 
Производството, строителството и услугите се увеличиха през второто тримесечие, тъй като продължи разхлабването на 
противоепидемичните мерки в различна степен в Англия, Шотландия и Уелс. 
През второто тримесечие продукцията в сферата на услугите нарасна с цели 6,5 на сто, производството се е увеличи с 1,0%, 
а строителството - с 3,8 на сто, възстановявайки нивата си от преди пандемията. 
 
√ ЕК иска да удължи срока на облекчените правила за държавна помощ за засегнатите от Covid-19 компании 
Европейската комисия предложи в четвъртък да се удължат по-облекчените правила за държавна помощ за засегнатите 
от коронавирусната криза малки и средни компании за ограничен период до юни 2022 г. 
ЕК, която е натоварена с осигуряването на равнопоставени условия в единния блок, заяви, че удължаването ще помогне 
на страните от ЕС да преодолеят инвестиционните дупки, с които се сблъскват някои компании поради пандемията от 
Covid-19. 
В изявлението също така се казва, че малките и средни предприятия (МСП) и малките дружества със средна капитализация 
обикновено разчитат на финансиране чрез банкови заеми и може да са още по-задлъжнели след отминаване на 
пандемичната криза. 
Комисията също така предложи и разширяване на съществуващите мерки, одобрени съгласно по-свободния режим на 
държавна помощ, до юни следващата година. Окончателно решение ще бъде взето, след като държавите от ЕС 
предоставят обратна връзка за направените предложения. 
Правилата, които определят като незаконно правителствата в рамките на Европейския съюз да дават на някои компании 
несправедливо предимство, бяха разхлабени през март миналата година поради пандемията. 
 
√ Ускоряване на инфлацията в Германия през септември до нов многогодишен връх от 4,1%  
Годишната потребителска инфлация в Германия се ускори през септември за пореден месец, достигайки най-високо ниво 
от 1993 г. насам, показват предварителни данни на немската федерална статистика, подчертавайки нарастващия ценови 
натиск, тъй като най-голямата европейска икономика продължава да се възстановява от Covid кризата, а компаниите в 
страната се борят с недостига на доставки и растящите производствени цени. 
Потребителската инфлация в Германия се ускори през септември до 4,1% спрямо година по-рано, надвишавайки 
съществено за пореден месец целевото инфлационно равнище на ЕЦБ от около 2 на сто, според предварителни данни на 
Destatis. 
Индексът на потребителските цени (CPI) остана през септември ниво от предходния месец, но на годишна база инфлацията 
в Германия се ускори до 4,1% от 3,9% през август. 
Това е най-високата инфлация в страната от началото на 90-те години на миналия век (от декември 1993 г.). 
Хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) пък нарасна през 
септември с 0,3% спрямо август и също се ускори на годишна база до 4,1% от 3,4% месец по-рано.Това е най-високата 
хармонизирана инфлация в Германия от януари 1997, от когато започнаха да се натрупват данните за индекса HICP. 
Годишният темп на ценовия растеж при стоките достигна 6,1%, докато цените на енергията скочиха с 14,3%, а цените на 
храните се повишиха с 4,9 на сто. Цените на услугите пък нараснаха през септември с 2,5%, докато цените на наемите се 
повишиха с 1,4%. 
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√ Германската безработица продължава да намалява и през септември  
Безработицата в Германия продължава да се понижава и в началото на есента, което е знак, че сериозните проблеми с 
веригите за доставки, които засягат индустриалните компании, все още не са се отразили негативно на възстановяването 
на водещата европейска икономика. 
Бюрото по труда на Германия обяви, че броят на безработните в страната се понижи през септември с 30 000 на сезонно-
коригирана база, достигайки общо 2,508 млн. броя, докато очаквания на финансовите пазари бяха за намаление с около 
33 000. През август броят на безработните се понижи с 53 000. 
Равнището на безработица през септември на сезонно-коригирана база стабилизира на августовското ниво от 5,5 на сто. 
Това е най-ниското ниво на безработица от март 2020 г., когато Германия навлезе в своя първи локдаун заради 
коронавирусната пандемия. 
На некоригирана база нивото на безработица в Германия се понижи през деветия месец на годината до 5,4% от 5,6% през 
август, като броят на безработните германци на некоригирана база намаля със 113 000 до 2,465 милиона спрямо 
предходния месец. 
"Пазарът на труда продължава с положителното си развитие. Безработицата намалява значително", посочи Даниел 
Терзенбах от Федералната агенция по труда. 
Допълнителен позитивен знак е нарастването през септември на регистрираните свободни работни места с 209 000 спрямо 
година по-рано до общо 799 000. 
Подобряването на пазара на труда е факт, въпреки че германската промишленост е изправена пред сериозни проблеми с 
доставките на суровини и материали, както и с високите производствени цени. 
 
√ Рекордна цена на тока в Испания  
Цената на електроенергията на пазара на едро в Испания отново ще достигне рекордни стойности този петък. Един 
мегаватчас ще се търгува средно за 216 евро, което означава, че октомври започва с най -високото ниво на цената на тока 
досега. Най-скъпият час за тока ще бъде между 21:00 и 23:00 часа в петък вечерта, когато ще достигне 230 евро за 
мегаватчас (MWh). 
Най-ниската цената на тока се очаква да бъде между 15:00 и 18:00 часа, когато ще се търгува за 198,77 евро за MWh. 
На този ден по прогнозни данни за първи път цената на тока ще мине психологическата бариера от 200 евро и причината 
според енергийните експерти е покачване на цените на всички суровини, свързани с електроенергията на международните 
пазари, като газ, петрол и въглища. 
Това налага търсенето на по-евтини варианти, които заради по-високата замърсяемост задействат правата за въглеродни 
емисии, които също са на рекордно високи нива. 
За сравнение преди седмица цената на електроенергията на испанския пазар на едро беше близо 173 евро за MWh, а 
преди година – 41,48 евро, което е ръст от 420 %. 
 
√ БВП на САЩ нарасна с 6,7% през второто тримесечие  
Брутният вътрешен продукт на САЩ се разшири с 6,7% на годишна база през второто тримесечие на 2022 г. след повишение 
с 6,3% в началото на годината и след като през 2020 г. водещата световна икономика се сви заради Covid кризата с 3,4 на 
сто. 
Това представлява лека възходяща ревизия на предишните данни на Търговския департамент за растежа на американската 
икономика през периода април - юни с 6,6 на сто. 
Потребителските разходи скочиха през второто тримесечие с 12% след повишение с 11,4% през първите три месеца на 
годината, кто личното потребление допринесе със 7,92 процентни пункта към БВП. 
Бизнес инвестициите се повишиха с 9,2%, а само инвестициите в оборудване скочиха с 12,1%. 
Износът се увеличи със 7,6%, докато вносът нарасна със 7,1%, но въпреки това отрицателният търговски баланс отне 0,19 
процентни пункта от растежа на БВП. 
 

Графика на БВП на САЩ 
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Изглежда обаче, че икономическият растеж се забави през третото тримесечие поради силно заразния Делта вариант на 
коронавируса, както и недостига на суровини, което влоши продажбите на моторни превозни средства и ограничили 
строителството и покупките на жилища. 
Осреднените прогнози за третото тримесечие са за икономически растеж под 5 на сто. 
 
√ Централните банки обсъдиха ръководство за работа с техни цифрови валути (CBDC) 
Евентуално създаване на оперативно ръководство за работа с цифрови валути беше обсъдено в четвъртък от група водещи 
централни банки. 
Представители на Европейската централна банка и централните банки на шест държави, включително САЩ (Фед) и 
Обединеното кралство (АЦБ), обсъдиха капацитета на съществуващата финансова система да приспособи цифровите 
валути на централните банки (CBDC). 
Китайската централна банка, която е доста напред в разработването и прилагането на собствена цифорва валута, обаче не 
взе участие в срещата. 
Въпреки че все още се говори, че цифровите валути на централните банки в евро или долар са далеч от тяхното прилагане, 
срещата се фокусира върху маркирането на рисковете, които биха могли да възникнат с евентуалното им въвеждане. 
"Независимо от дизайна, разработването и функционирането на CBDC система би било основно начинание за централната 
банка“, заключиха представителите, подчертавайки важността на мониторинга на технологичния сектор, за да се гарантира 
общественото доверие. 
По-рано тази седмица Банката за международни разплащания посочи, че цифровите валути на централните банки (CBDC) 
могат да съкратят времето, необходимо за трансгранични плащания, на секунди от дни, както и да намалят разходите. 
 
√ Редица развиващи се държави натрупаха "скрити дългове" към Китай за 385 млрд. долара  
Китайската инициатива "Един пояс, един път" накара десетки държави с по-ниски и средни доходи да натрупат 385 
милиарда долара "скрити дългове" към Пекин, твърди ново проучване, цитирано от бизнес телевизия CNBC.. 
AidData, международна изследователска лаборатория за развитие, базирана в колежа "Уилям и Мери" във Вирджиния, 
анализира 13 427 китайски проекти за развитие на обща стойност 843 милиарда долара в 165 държави за период от 18 
години до края на 2017 година. 
През последните две десетилетия Китай е осигурявал рекордни суми на финансиране на развиващите се страни, като е 
подкрепял проекти както в публичния, така и в частния сектор. Инициативата "Един пояс, един път" е водещата 
външнополитическа инициатива на президента Си Цзинпин. Тя беше стартирана през 2013 г., за да инвестира в почти 70 
държави и международни организации, което доведе до световна доминираща роля на Китай във финансирането на 
международното развитие. 
САЩ планират да разработят подобна схема в Южна Америка, а ЕС обяви през септември, че стартира световна програма 
"Глобален портал", тъй като и двата региона се стремят да предизвикат огромното финансово и геополитическо влияние 
на Китай в развиващия се свят. 
Понастоящем Китай харчи поне два пъти повече за финансиране на международни проекти за развитие от САЩ и други 
големи икономически сили, според доклада на AidData, като става въпрос за около 85 милиарда долара годишно. 
Това обаче често е под формата на дълг, а не на финансова помощ и този дисбаланс се ускори през последните години. От 
въвеждането на инициативата "Един пояс, един път " Китай е отпуснал 31 заема за всяка една безвъзмездна помощ, 
установи докладът на AidData. 
Китай отдавна отрича да тласка развиващите се страни към така наречените "дългови капани", което може да проправи 
пътя на Пекин да конфискува активи като обезпечение за неплатени дългови задължения. 
От създаването на "Един пояс, един път" обаче се появиха опасения относно възможността кредитирането да бъде по-
високо от официално отчетеното в много страни с по-ниски и средни доходи. AidData колективно изчислява, че дълговете, 
които не са докладвани, са на стойност около 385 милиарда долара. 
Докладът на AidData твърди, че 42 държави вече имат експозиция на публичен дълг към Китай, които надвишават 10% от 
техния БВП. 
"Ние изчисляваме, че на осреднена база дадено правителство не отчита своите действителни и потенциални задължения 
за погасяване пред Китай, като става въпрос за сума, която е еквивалентна на 5,8% от неговия БВП", се казва в доклада. 
Всички това заедно ще възлезе на приблизително 385 милиарда долара, като AidData предполага, че управлението на тези 
скрити дългове се е превърнало в "голямо предизвикателство" за много засегнати страни. 
 
√ Изненадващо свиване на промишлеността в Китай през септември заради енергийния недостиг 
Солиден подем в сферата на услугите след отслабване на Covid пандемията в страната 
Промишлената дейност в Китай неочаквано се сви изненадващо през септември поради въведените по-широки 
ограничения на потреблението на електроенергия и повишените цени на суровините, но дейността в сферата на услугите 
се върна на пътя на растежа с оглед на отслабващата коронавирусната пандемия в страната, което предлага известно 
облекчение за втората по големина икономика в света. 
Това показват последните резултати от проучването на Националното статистическо бюро на Китай. 
Промишленият PMI индекси се понижи през септември до 49,6 пункта от 50,51 пункта през август, спадайки под важната 
бариера от 50,0 пункта за пръв път от февруари 2020 г., което е знак за свиване на активността в промишлената сектор. 
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Икономиката на Китай се възстанови бързо от предизвикания от Covid пандемията спад през миналата година, но 
възходящия импулс отслабна през последните месеци, тъй като промишленият сектор беше засегнат от нарастващите 
разходи, затрудненията в производството и проблемите с електроснабдяването в голяма част от азиатска държава. 
Нарастващите случаи на Covid-19 в десетки китайски градове през лятото също нарушиха производствения сектор и 
сектора на услугите, макар че последният започва да се възстановява с намаляването на коронавирусните огнища. 
PMI подиндексът, измерващ самото промишлено производство, също се сви през септември за първи път от февруари 
2020 г., заради проблеми в индустриите с висока консумация на енергия, като заводи за преработка на метали и петролни 
продукти. 
Недостигът на въглища, по-строгите стандарти за отделяните вредни емисии и голямото търсене от страна на 
промишлеността и индустрията тласнаха цените на въглищата към рекордни стойности и предизвикаха широко 
разпространени ограничения на потреблението на електроенергия в най-малко 20 провинции и региони. 
По-високите цени на суровините, особено на металите и полупроводниковата техника, също така оказват натиск върху 
печалбите на производителите. Печалбите в китайските индустриални фирми през август се забавиха за шести пореден 
месец. 
Подиндексът за разходите за суровини се повиши до 63,5 през септември от 61,3 месец по-рано, докато PMI индексът на 
нови промишлени поръчки се понижи до 49,3 от 49,6 през август, свивайки се за втори пореден месец (индекс по важното 
ниво от 50 пункта). 
Внезапното свиване на промишлената дейност допълнително ще натежи върху икономиката на Китай, която вече е 
засегната от ограниченията в имотния и в технологичния сектори и е изправена пред по-слаб от очакваното растеж. 
Според частното проучване на агенциите Caixin и IHS Markit обаче, китайската промишлената дейност стабилизира през 
септември, като съответният PMI индекс нарасна до 50,0 пункта от 49,2 пункта през август. Данните предполагат, че това 
до голяма степен се дължи на по-стабилното вътрешно търсене, тъй като експортните продажби продължават да 
намаляват. 
В същото време китайската национала статистика отчете солиден подем на дейността в сферата на услугите, като 
непромишленият PMI индекс скочи през септември до 53,2 пункта, след като месец по-рано се понижи до 47,5 пункта. 
Подновената експанзия на услугите се дължи на намаляване на новозаразените с Covid-19 в Китай след тяхното нарастване 
през летните месеци. 
През август ограниченията, свързани с Covid-19, доведоха до рязко свиване на дейността в сектора на услугите за първи 
път от началото на пандемията през миналата година. 
Солидният подем на активността в сферата на услугите допринесе за покачване на общия PMI бизнес индекс, който е 
среднопретеглена стойност на промишления и на индекса в услугите, до 51,7 пункта от 48,9 пункта през август. 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Срокът за затваряне на въглищните централи трябва да бъде удължен  
България трябва да направи всичко възможно максимално да бъде удължен срокът за експлоатация на въглищните 
централи. Това заяви президентът Румен Радев в Кърджали. Той смята, че поскъпващите суровини и електроенергия са 
сериозен проблем пред бизнеса, но одобрява мерките на служебния кабинет. 
Според президента мерките, предприети от служебното правителството, дават ефект при цената на електроенергията.  
"Трета поредна седмица ние сме с най-ниска цена в Европа, заедно с Полша, но това няма да реши дългосрочния 
проблем", каза президентът. 
Румен Радев коментира и ангажимента всички европейски държави да посочат дати за затваряне на въглищната 
енергетика, който е заложен в Плана за възстановяване и развитие. 
"2036 г. са заявили в своята стратегия за преход предишните управляващи и са го внесли в Европейския съюз. Моето 
лично мнение, е че ние трябва да се борим този срок да бъде удължен", допълни държавният глава. 
Затова според президента е необходимо решение на парламента и консенсус между всички политически партии. Той е 
убеден, че и в момента служебното правителство търси решение. 
 
√ Външният министър Стоев се срещна с посланика на Турция  
Министърът на външните работи Светлан Стоев прие посланика на Република Турция в София Айлин Секизкьок. Сред 
акцентите на разговора бяха традиционните добросъседски отношения и сътрудничество в сферите на миграцията и 
сигурността по границите, както и в други области от взаимен интерес. 
"Турция е непосредствен съсед на нашата страна, съюзник в НАТО и важен партньор. Дори по време на пандемията 
продължаваме да поддържаме двустранния политически диалог на различни нива", заяви министър Стоев. 
По отношение на положението на границата и пропускателността на граничните контролно-пропускателни пунктове 
министър Стоев подчерта, че компетентните български институции са в тясна координация за намиране на взаимно 
приемливи решения за облекчаване на трафика през ГКПП. 
В допълнение министърът на външните работи изрази надежда за съдействие от страна на турските власти за 
провеждането на вота на територията на Република Турция за изборите на парламент, президент и вицепрезидент на 
Република България, насрочени на 14 ноември 2021 г. 
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√ Без опашки пред Агенцията по вписванията в последния ден за подаване на годишни финансови отчети  
Без опашки пред офисите на Агенция по вписванията в София в последния ден на кампанията за подаване на годишни 
финансови отчети. Това се дължи на създадената организация и удълженото работно време в офисите на големите 
градове, съобщават от Агенцията. 
За разлика от 2020 г., когато в последния ден от кампанията за подаване на ГФО имаше струпване на над 100 човека, през 
2021 г. при пълно спазване на противоепидемичните мерки, един потребител се обслужва за по-малко от 20 минути. 
И тази година се запазва тенденцията голям брой годишни финансови отчети да се подават в последните дни на 
кампанията. 
На 29 септември 2020 г. са подадени над 32 000 ГФО, 89% от тях онлайн, същия ден през 2021 г. са постъпили 31 538 ГФО, 
89% от които онлайн. 
Въпреки че обемът на отчети се запазва, през настоящата година няма струпвания на хора и опашки пред офисите на 
Агенцията по вписванията. 
Независимо от големия брой на постъпили по електронен път годишни финансови отчети, информационната система на 
Търговския регистър функционира отказоустойчиво. 
 
√ НСИ: Ще има глоби за тези, които агресивно пречат да се извърши преброяването  
Ще има глобени, не в голям размер, които агресивно пречат да се извърши преброяването по домовете. Това каза в "Денят 
започва" Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт. 
2 милиона 403 458 са се преброили електронно, по думите му това е доста по-ниско от очакваното. 
"В началото нашият сайт беше атакуван, което не позволи на хората да достигнат до приложението и да се 
преброят електронно. Призовавам хората, които ще бъдат посетени от преброителите, нека им съдействат. 
Продължаваме с обхода", допълни Сергей Цветарски. 
По думите му са взети мерки, преброителите са снабдени със средства за защита от коронавирус, проверени са за съдебно 
минало, спазват отстоянието. 
"Декември месец ще имаме първите данни, окончателните данни ще са готови в средата на 2022 година", добави 
Сергей Цветарски. 
Според него е необходим по-добър адресен регистър при следващото преброяване. 
"Най-добре е хората да намерят контакт с преброителя или да издиктуват кода, който са получили при 
електронното преброяване, по телефона", каза още Сергей Цветарски. 
Електронното преброяване приключи. В следващите дни хората, които не са се преброили през интернет, ще могат да го 
направят само чрез преброителите. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Четири училища получиха Европейската награда за иновативно обучение  
Четири училища са първите лауреати за България на Европейската награда за иновативно обучение. Наградата е нова 
европейска инициатива, обявена със съобщение на Европейската комисия за изграждането на Европейско пространство 
за образование до 2025 г. Целта е да бъдат откроени успешни преподавателски практики в рамките на Програма "Еразъм+" 
и да бъде отличена добрата работа на учителите и техните училища, участващи в проекти за европейско сътрудничество. 
Първото издание на конкурса постави актуална тема - дистанционното и смесеното обучение. Критериите за оценка и 
подбор на проектите открояват иновативни преподавателски практики, включват активната роля на учениците, 
сътрудничеството между учителите, въздействието на конкретния проект върху развитието на училищната общност и 
училищното образование. 
В категория "Образование и грижи в ранна детска възраст" бе наградено Първо частно училище "Леонардо да Винчи", 
Русе, с проекта "Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial Education". Резултатите от него се 
прилагат реално в начален етап от образованието при деца с речеви затруднения. По проекта има разработени редица 
помощни материали с практическа насоченост. 
В Категория "Начално образование" лауреат е СУ "Екзарх Антим I", Казанлък, с проект "Enhancing student and teacher success 
through STEM education". По проекта стартира STEM обучението в училището и се изгражда и STEM кабинет. 
В категория "Средно образование" наградата е за Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх", Враца, с проект "Да 
бъдеш учител през 21-ви век. Училището е стартирало и развило облачни технологии, които успешно ползва и в условията 
на пандемията от COVID-19. 
В категория "Професионално образование и обучение" спечели Професионална гимназия по електротехника и 
електроника "К. Фотинов", Бургас, с проекта "Ела с нас в Робоклас". След проекта в гимназията се осъществява обучение в 
ново професионално направление по роботика, в което се включват все повече ученици. 
Училищата бяха отличени на специална церемония в Центъра за развитие на човешките ресурси, който е Националната 
агенция за България по Програма "Еразъм+". 
 
√ Френското правителство замразява цените на газа до април  
Френското правителство ще замрази тарифите за газ до април 2022 г. поради очакваното покачване на цените на енергията 
през октомври. Това обяви премиерът Жан Кастекс по телевизионния канал TF1. 
"Няма да има повече увеличение на цените на газа", увери той. Според него след април цените трябва да паднат. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/nsi-shte-ima-globi-za-tezi-koito-agresivno-prechat-da-se-izvarshi-prebroyavaneto-1170468news.html
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Премиерът обяви възможно преразглеждане в посока увеличаване на специалните ваучери за плащания за 
електроенергия, които правителството разпределя на домакинствата. "Ако мерките за замразяване на цените не са 
достатъчни", допълни той. 
Според европейските експерти високите цени на газа в Европа са резултат от съвпадението на редица фактори. 
Икономиката на ЕС, която се възстановява от пандемията, изисква повече енергийни ресурси, отколкото през 2020 г. За да 
компенсират този недостиг на енергия, страните от общността започнаха да използват газ по -активно. 
Понастоящем няма допълнителни източници за доставките на суровината в ЕС, европейските производители (Холандия, 
Великобритания и Норвегия) вече са достигнали своя пик на производство. Доставчиците на втечнен природен газ, 
включително тези в САЩ, го продават в Азия, където цените му са по-високи. 
 
√ 16 авиокомпании в ЕС ще обезщетяват пътниците за отменен полет в срок до 7 дни  
16 големи авиокомпании в ЕС ще възобновят обезщетяването на пътниците за отменен полет в срок до 7 дни, съобщи 
говорител на Европейската комисия. 
Това е резултатът на успешния финал на преговорите между ЕК и авиопревозвачите. Причина за тях са били редица 
оплаквания от забавени обезщетения в началото на пандемията от COVID-19. 
Сред големите авиолинии, участвали в разговорите, са „Ер Франс“, „Ал Италия“, „Остриън еърлайнс“, „Бритиш еъруейз“, 
„Изиджет“, „Иберия“, „Ка Ел Ем“, „Луфтханза“, „Райънеър“, „Уиз Еър“ и др. 
Компаниите ще предлагат обезщетения с ваучери само тогава, когато пътникът е изрично съгласен. 
 
√ От САЩ призовават интеграцията на РС Македония и Албания към ЕС да започне възможно най-бързо  
Република Северна Македония и Албания заслужават началото на преговорите за членство в Европейския съюз да бъде 
насрочено колкото се може по-скоро, още тази година. Това каза в аудио разговор с журналисти американският заместник-
помощник държавен секретар за Южна и Централна Европа Габриел Ескобар. Той смята, че Албания и Република Северна 
Македония са направили много реформи и огромни политически стъпки, някои от тях болезнени. 
По думите му САЩ се надяват, че всички държави-членки на ЕС разбират стратегическата важност на това процесът на 
интеграция на двете страни да започне възможно най-бързо. 
Ескобар беше в Брюксел, за да подкрепи диалога между Прищина и Белград, воден чрез посредничеството на ЕС. Той 
приветства постигнатото съгласие и благодари за това на специалния пратеник на ЕС Мирослав Лайчак. 
 
Мениджър 
 
√ КЕВР започна проверка за манипулации на цената на тока  
Комисията за водно и енергийно регулиране е започнала проверка по сигнали за пазарни злоупотреби, се казва в 
съобщение на регулатора. 
Комисията се е сезирала заради високите цени на тока на Българската независима енергийна борса. Към момента КЕВР 
събира информация и доказателства относно съмнения, че ценовите равнища на електроенергийната борса са в резултат 
на забранено пазарно поведение, се казва още в съобщението. 
За посочения период 15 юли - 15 август 2021 г. в Комисията са постъпили два сигнала за пазарни злоупотреби. КЕВР 
проверява сигнали за пазарни злоупотреби, се казва в съобщение на регулатора. Комисията се е сезирала заради високите 
цени на тока. Към момента КЕВР събира информация и доказателства относно съмнения, че ценовите равнища на 
електроенергийната борса са в резултат на забранено пазарно поведение, се казва още в съобщението. За посочения 
период 15 юли - 15 август 2021 г. в Комисията са постъпили два сигнала за пазарни злоупотреби. Отбелязва се още, че: 
"регулаторът е предоставил наличните документи на ДАНС и МВР и оказва цялостно съдействие чрез предоставяне на 
експертиза". 
В допълнение Комисията информира, че "в изпълнение на обявените на 27.09.2021 г. мерки за ограничаване на 
негативното влияние на високите цени на електроенергията на борсовия пазар, в рамките на своите компетенции, започва 
работа по промяна в нормативната уредба. Предстои да бъдат обсъдени възможни изменения в Наредбата за 
лицензиране на дейностите в енергетиката, в Правилата за търговия с електрическа енергия и в Методиката за определяне 
на цената на електрическата енергия за балансиране".  
 
√ Еко-министерството: Корабът Vera Su е нарушил европейска забрана за превоз на товари  
Заседналият край Камен бряг товарен кораб Vera Su е нарушил европейска забрана за превозване на товари в насипно 
състояние. По изискване в ЕС всички товари трябва да се пренасят пакетирани в чували, за да може при инцидент като 
настоящия те лесно да бъдат разтоварени.  Това съобщи служебният министър Асен Личев по време на брифинг. 
Както е известно агенция „Морска администрация“ направи опит да разтовари кораба, за да го измъкне от скалите. Акцията 
по разтоварването, която стартира на 27 септември в 21,30 ч. на изкуствено осветление обаче бе преждевременно 
прекратена, защото голяма част от товара, загребван с неподходяща кофа на кран, се изсипваше директно в морето, 
създавайки условия за екологична катастрофа. Корабът пренася 3300 тона азотен тор, който може да доведе до свръх 
растеж на водораслите и плактона в региона. 
Както е известно корабът заседна рано сутринта в на 20 септември, без никакъв опит на екипажа да го отклони от курса, 
водещ директно към скалите край резерват Яйлата. 
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Първите мерки по освобождаването на кораба бяха предприети едва на 27 септември. Поради неадекватните действия на 
агенция „Морска администрация“ нейният шеф Живко Петров бе освободен от поста си вчера от министъра на транспорта 
Христо Алексиев. 
„Недопустимо е допускането на този кораб да застраши нашия бряг и екосистема, освен това местността Яйлата е и 
защитена“, коментира още Личев. Той обвини предишните управляващи, заявявайки, че е заварил "професионална, 
етична и морална нищета на администрацията" в министерството. 
Асен Личев обеща, че ще сезира прокуратурата по случая, но не уточни дали сигналът ще бъде по повод допускането на 
кораб с такъв товар във водите под български контрол и отговорност, или за начина, по който е започната акцията по 
претоварването. 
Към момента основният риск за околната среда е преодолян – горивото на кораба е източено и няма риск от разлив на 
петролни продукти в морето. Резултатите от пробите взети след разсипването показват 1.6 по-висока концентрация на 
карбамит в сравнение с предишните проби преди разсипването при претоварването, но далеч под допустимите норми, 
включително и в дългосрочна експозиция. 
 
√ Само 1/4 от предадените отпадъци за третиране се оползотворяват у нас  
Отпадъците в България все още не се оползотворяват достатъчно и не се прилагат дейности, които предвиждат 
последващото им третиране, което създава риск за нанасяне на вреди на екосистемите в природата и на човешкото здраве. 
Това сочат резултатите от одит на Сметната палата "Управление на отпадъците от пластмаса" за периода от 1 януари 2017 
г. до 31 декември 2019 г. Одитът е в рамките на кооперативен одит на Работната група по одит на околната среда към 
ЕВРОСАЙ, съвместно с върховните одитни институции на Албания, Малта, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Северна 
Македония, Словакия, Сърбия, Турция и Унгария, съобщиха от пресцентъра на палатата.  
Резултатите показват, че през 2018 г. са оползотворени само 25 на сто от предадените отпадъци за третиране, а са 
обезвредени 75 на сто. През 2017 г. са оползотворени 28 на сто, а са обезвредени 71 на сто.  
България все още е с едно от най-високите за ЕС равнища на депониране (складиране) на отпадъци - 70 на сто през 2016 г. 
и 62 на сто през 2017 г., в сравнение със средното равнище за ЕС от около 24 на сто. У нас през 2017 г. са образувани 3 млн. 
тона битови отпадъци, 185 хил. тона опасни отпадъци и около 17 млн. тона неопасни отпадъци. През 2018 г. битовите 
отпадъци са около 2,9 млн. тона, опасните – 281 хил. тона, а неопасните – 19 млн. тона. 
 

Предадени отпадъци за третиране 2017 г. 2018 г. 

Оползотворени отпадъци в % 28 25 

Обезвредени, в т.ч. депонирани отпадъци в % 71 75 

Образувани отпадъци 2017 г. 2018 г. 

Неопасни отпадъци в хил. тона 17 428 19 118 

Опасни отпадъци  в хил. тона 185,07 281,43 

Битови отпадъци в хил. тона 3 080 2 862 

Битови отпадъци в кг/човек/година 435 407 

Рециклирани отпадъци 2017 г. 2018 г. 

Битови отпадъци в кг на човек 215 146 

 
Мерките и дейностите по третирането на отпадъците, в т.ч. от пластмаса, са насочени предимно към образуваните 
отпадъци във фазата на излизането им от употреба и по-малко към действия за намаляване и предотвратяване на 
образуването им - това намалява ефективността на провежданата политика. 
Не е достигната националната цел от 40 на сто за рециклиране на битовите отпадъци, заложена в законодателството. Има 
дори намаление на рециклирането на битови отпадъци с 3 на сто през 2018 г. в сравнение с 2017 г. - до 31,50 на сто. 
Равнището на  рециклирането на битови отпадъци у нас е значително по-ниско от средното за ЕС – 46 на сто. Необходимо 
е усилията да са насочени към рециклиране, чрез което отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или 
вещества за първоначалната им цел. 
През 2018 г. в страната са образувани 131 хил. тона пластмасови отпадъци от опаковки, а през 2017 г. - 120 хил. тона. Всички 
организации по оползотворяване превишават нормативно заложените цели за рециклиране на отпадъците от опаковки от 
пластмаса. Това е така, тъй като количеството на общо пуснатите на пазара опаковки от пластмаси на национално ниво е 
значително по-голямо от количеството на отпадъците от опаковки от пластмаси, които са декларирани от организациите 
по оползотворяване. Липсва нормативно изискване за регистрация на фирмите, които пускат на пазара опаковани стоки. 
От Министерството на околната среда и водите са предприети действия в тази посока, което е предпоставка за по-
ефективен контрол и управление на отпадъците от пластмасови опаковки. 
Известните в публичното пространство случаи на незаконен внос на отпадъци, наличието на нерегламентирани сметища, 
сигналите за нерегламентирано изгаряне на отпадъци показват, че са налице пропуски и са нарушени взаимовръзките и 
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координацията на действията на отговорните органи. Като резултат - не са  предотвратени незаконните превози на 
отпадъци в т.ч. от пластмаса. 
Приети са национални стратегически документи с цели и мерки до 2020 г. и Национален план за управление на отпадъците 
2014-2020 г. Националното законодателство е хармонизирано с европейското законодателство до 2017 г., има закъснение 
обаче при транспониране на новите изисквания на европейските директиви, отнасящи се до отпадъците. Пропуснат е 
срокът 5 юли 2020 г. за въвеждането им, но благодарение на одита на Сметната палата процесът все пак приключва през 
март 2021 г. Не е приета предвидената в Закона за управление на отпадъците наредба, отнасяща се до площадките за 
съхраняване или третиране, както и за изграждане и експлоатация на съоръженията и инсталациите за третиране на 
отпадъци. Отпадъците от пластмаса не се разглеждат като самостоятелен поток, а като съпътстваща част от всеки 
специфичен поток отпадъци – битови, строителни, производствени или масово разпространени отпадъци. Всичко това 
създава риск от  ефективни действия за третирането им. 
Предприетите мерки за подобряване на разделното събиране на отпадъците, в т.ч. и от пластмаса, са насочени предимно 
за подпомагане на общинските администрации и ползвателите на обществени обекти при изпълнение на задължението 
им за разделно събиране. Необходими са активни действия за мотивиране на масово участие на гражданите и обществото 
в системите за разделното събиране на отпадъци. 
Национална информационна система за отпадъците не е изградена напълно. 
Сметната палата е дала седем препоръки на министъра на околната среда и водите, които да се изпълнят в срок до 
30.06.2022 г. Те са: депониране на отпадъци - метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и 
представлява складиране на отпадъци за определен срок; третиране на отпадъци  - дейностите по оползотворяване или 
обезвреждане на отпадъци; оползотворяване на отпадъци - всяка дейност, която има като основен резултат използването 
на отпадъка за полезна цел, така че той да замени други материали, които иначе биха били използвани в производствено 
предприятие или в икономиката, напр. за получаване на енергия; рециклиране на отпадъци - всяка дейност по 
оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти или вещества за първоначалната им цел 
или за други цели. Процесът не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали за горива 
или насипни дейности.  
Целия одитен доклад на Сметната палата можете да разгледате ТУК.  
 
√ ВСС откри процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд  
Висшият съдебен съвет официално откри процедурата за избор на следващ председател на Върховния касационен съд.  
Номинации ще се правят на следващите четири заседания на Съвета. На 28 октомври ще е ясно кои ще се кандидатите за 
поста, който в момента се заема от Лозан Панов.  
Право да номинират имат трима членове на Съдийската колегия, Пленумът на Върховния касационен съд, който се събира 
днес онлайн, за да изработи процедурни правила за номиниране, и правосъдният министър.  
Самият избор е насрочен за 14 януари 2022 г., което е по-малко от месец преди края на мандата на Лозан Панов.  
 
√ Новият шеф на ОИСР иска България в организацията  
България може да стане член на Организацията за cътpyдничecтвo и paзвитиe (OИCP) по предложение на новия и 
генерален секретар Матиас Корман, съобщи Ройтерс, цитирайки запознати източници. 
Според тях Корман е предложил шест държави, които да стартират едновременно процеса по присъединяване към т.нар 
„Клуб на богатите“ – три от Източна Европа и три от Латинска Америка. Неговата идея е, че предложението за 
едновременно присъединяване ще намали вероятността от блокиране на процеса срещу една конкретна държава. 
Шестте предложени страни са България, Румъния, Хърватия, Аржентина, Перу и Бразилия. 
Според източниците планът е опит за прокарване на кандидатурата на Бразилия, която от години опитва да влезе в 
организацията, в която в момента членуват 36 държави с развити икономики. В нея има само три членки от Латинска 
Америка - Чили, Мексико и Колумбия. 
Процесът по присъединяването на Бразилия започна още през 2017 г., но той попадна в застой заради опозицията на САЩ 
срещу разширяването на ОИСР с източноевропейски страна. Тогавашният американски президент Доналд Тръмп обаче 
подкрепяше приемането на Бразилия. 
Франция също изразява съмнения относно приемането на Бразилия в организацията заради политиките на президента 
Жаир Болсонаро по отношение на природата. Париж е на позиция, че южноамериканската страна трябва да демонстрира 
напредък в борбата с Обезлесяването на Амазония, преди да бъде приета в ОИСР. 
Източниците на Ройтерс казват, че Корман провежда частни разговори със страните членки на Организацията в търсене на 
подкрепа за предложението, преди да го представи официално на срещата на ОИСР на 5 и 6 октомври в Париж. 
 
√ В ЕС по-малко от трима души в активна възраст издържат един възрастен  
Коефициентът на възрастова зависимост в ЕС е нараснал значително през последните 20 години. През 2001 г. коефициентът 
е бил 25,9%, което означава, че на всеки човек над 65 г. са се падали по четирима души в трудоспособна възраст. Към 1 
януари 2020 г. обаче коефициентът е нараснал до 34,8%, което означава, че по-малко от трима души в активна възраст 
издържат населението в пенсионна възраст, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. 
Към 1 януари 2020 г. най-високите нива на коефициента се наблюдават в Източна Германия, Гърция, Испания, Франция, 
Италия, Португалия и Финландия. Повечето от най-тежко засегнатите региони са предимно селски, отдалечени и 
планински – места, които младите хора напускат, за да продължат образованието си или да търсят работа. 

https://www.bulnao.government.bg/media/documents/OD_otpadaci_0921.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210930-1
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Най-висок коефициент на възрастова зависимост е отчетен в  планинската област Евритания в Гърция – 78,3%. 
Коефициентът е най-нисък в Майот – 6,1%. 
В България най-висок коефициент е регистриран в областите Видин и Габрово – над 50%. 
 

 
Прогнозите са през следващите три десетилетия коефициентът на възрастова зависимост да нарасне във всички 1169 
региона на ЕС с изключение на Харц, западен регион в Германия. 
На ниво ЕС той ще достигне 56,7% към 1 януари 2050 г, което означава, че на всеки човек в пенсионна възраст ще се падат 
по по-малко от двама в трудоспособна възраст. 
 
√ Инфлацията в Германия прескочи прага от 4% за първи път от 28 години  
Инфлацията в Германия се ускори с рекордно темпо през септември, подчертавайки нарастващия ценови натиск у най-
голямата икономика в Европа, пише Ройтерс. Потребителските цени в страната са нараснали с 4,1% на годишна база през 
този месец, след като през август бе регистрирано повишение от 3,8%, съобщиха от Федерална статистическа служба на 
германия. Това е първият случай от 1993 г. насам, при който инфлацията прескача прага от 4%. 
Това означава, че инфлацията в страната е доста над целевото равнище на ЕЦБ от 2%. 
Хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) също достигна 4,1% на 
годишна база през септември, след като предходния месец бе 3,4%. .Това е най-високата хармонизирана инфлация в 
Германия от януари 1997, от когато започнаха да се натрупват данните за индекса HICP. 
Разбивка по сектори показва, че цените на храните и енергията са нараснали най-много – с 4,9% и 14,3%. 
По-рано тази седмица от Бундесбанк заявиха, че германската инфлация вероятно ще се ускори допълнително в сравнение 
с настоящите си завишени нива и ще остане над нивото от 2% до средата на 2022 г. 
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√ Рязък спад на британското автомобилно производство  
Производството на автомобили в Обединеното кралство намаля рязко през август най-вече заради глобалния недостиг на 
електронни чипове и полупроводникова техника. Това показват данни, публикувани от Обществото на производителите и 
търговците на автомобили (SMMT), предава БНР. Автомобилното производство се сви през август с цели 27% спрямо 
година по-рано, като това представлява спад за втори пореден месец. 
SMMT посочи, че глобалният недостиг на електронни чипове, както и някои продължителни затваряния на автомобилните 
предприятия през лятото влошават цялостното представяне на сектора. 
Производството на автомобили за вътрешния пазар е нараснало с 3,3 %, но това за външния пазар е спаднало с 32,5%. В 
рамките на август едва около 29 200 автомобила са били изпратени в чужбина, като спадът се дължи до голяма степен на 
намалелия износ за далечни пазари, включително Австралия, САЩ и Китай. 
Въпреки това производството от началото на годината продължава да се увеличава с 13,8% спрямо същия период на 2020 
г. до общо 589 607 автомобила, като 83,2% от цялото автомобилно производство на острова е насочено към износ.  
 
√ Лондонското сити поиска от правителството да въведе краткосрочни бизнес визи 
Лондонското сити поиска от британското правителство да въведе краткосрочни бизнес визи за служители в чужбина, тъй 
като разходите за набиране на таланти са се увеличили значително, застрашавайки конкурентоспособността на столичния 
Square Mile. Това съобщи в четвъртък Financial Times, цитиран от ТАСС.  
По данни на индустриалната организация TheCityUK, в британските компании за финансови услуги една пета от 
служителите са чужденци, а в процъфтяващия сектор на финансовите технологии делът на чуждестранните служители 
достига 42%. 
Издаването на краткосрочни визи ще улесни посещенията на чуждестранен персонал в Обединеното кралство. Това 
значително ще намали разходите и времето, прекарано при преместване на хора в регионални офиси в съответствие с 
действащите имиграционни правила, които ограничават свободата на движение на работна ръка между Обединеното 
кралство и ЕС след излизането на страната от ЕС.  
"За да останем конкурентоспособни, имаме нужда от най-добрите таланти от цял свят. Без това няма да можем да правим 
нововъведения в такива ключови области на растеж като финтех или зелено финансиране, както и да създаваме 
международни търговски мрежи", каза Майлс Селик, главен изпълнителен директор на TheCityUK.  
Той добави, че заради засиленото съперничество с други международни финансови центрове за най-добрите таланти в 
ЕС, САЩ и Азия, Обединеното кралство трябва да направи повече, за да модернизира имиграционните процеси, да намали 
бюрокрацията и да увеличи гъвкавостта и адаптивността към нуждите на бизнеса. 
 
√ Цената на газа в Европа постави нов рекорд 
Цената на газа в Европа при откриването на търговията на 30 септември продължи да актуализира рекордите и надхвърли 
1090 долара за 1000 кубически метра. Това показват данните на на Лондонската междуконтинентална борса (ICE), 
предава ТАСС.  
Стойността на ноемврийските фючърси на газоразпределителния център ТTTF  в Нидерландия достигна 1101,6 долара за 
1000 куб метра или 91,845 евро за МВт/ч, като за днешния ден поскъпването на контрактите вече е около 5 процента. 
По-рано цената на газа в Европа за първи път в историята надхвърли 1000 долара за 1000 кубически метра. м. 
Председателят на Управителния съвет на "Газпром" Алексей Милър заяви по-рано, че изоставането в инжектирането на 
газ в европейските подземни хранилища и нарастващото търсене на газ са довели до факта, че цените на този вид гориво 
в Европа са счупили рекорди и може да надхвърлят стойностите си в близко бъдеще. 
 
√ Европа иска от Русия допълнителни доставки на въглища 
Европейските производители на електроенергия искат от Русия повече въглища, за да се справят с енергийната криза на 
фона на рекордно високите цени на газа, но може да се сблъскат с трудности. Това пише Bloomberg, позовавайки се на 
представители на две руски компании. 
Според тях трудностите са причинени от факта, че в навечерието на зимата европейските съоръжения за съхранение на газ 
са само частично запълнени, а възобновяемите енергийни източници не могат да задоволят търсенето. Наближаващият 
отоплителен сезон увеличава търсенето на енергийни ресурси от Русия, предава агенцията, цитирана от ТАСС.  
„Ако всички европейски комунални услуги преминат към въглища, това ще доведе до огромен скок в търсенето на 
въглища, който сама Русия не може да осигури за толкова кратко време. Това ще изисква доставки от други страни, 
например от САЩ, но ситуацията там е подобна на ситуацията в други страни“, казва Наташа Тюрина, главен анализатор в 
Wood Mackenzie Ltd. в Хюстън. 
Зависимостта на европейските страни от изкопаемите горива, за да поддържат икономиките си, също затруднява 
преговорите по критични климатични въпроси, а срещата на COP26 в Глазгоу остават само няколко седмици. 
Представители на Уралската минно -металургична компания и Сибирската въглищна енергийна компания отказаха 
коментар по темата, предава още агенцията.  
 
√ Австралия спира да плаща обезщетения на бизнеса заради Covid  
Австралийските власти ще спрат да плащат всички субсидии и обезщетения, свързани с пандемията, след като 80% от 
възрастното население е ваксинирано, заяви министърът на финансите на страната Джош Фрейденберг. Двата най-

https://tass.ru/ekonomika/12541159
https://tass.ru/ekonomika/12541105
https://tass.ru/ekonomika/12541613
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населени щати в страната - Нов Южен Уелс и Виктория, както и Австралийската столична територия, ще бъдат първите, в 
които ще бъде премахнато подпомагащото финансиране, предава БГНЕС. 
"Предприятията в Нов Южен Уелс и Виктория, както и Австралийската столична територия, скоро ще прекратят субсидиите 
за заплати, наложени от правителството на фона на пандемията, тъй като тези региони се доближават до 80% ваксинация. 
Федералното правителство ще спре мерките за финансова подкрепа веднага щом ключовите цели за ваксинация бъдат 
постигнати", каза Фрейденберг. Регионалните власти обаче могат да продължат финансовата подкрепа от собствените си 
бюджети. 
Фрайденберг добави, че след като в регионите възрастното население е ваксинирано на 70%, ще започне поетапно отмяна 
на обезщетенията за тези, които са загубили работата си поради пандемията или са загубили значителна част от доходите 
си. След 80% ваксинация тези плащания ще спрат напълно. 
"Не можем да изкореним вируса и трябва да се научим да живеем с него. Икономиката ни се възстанови бързо от първата 
вълна на COVID-19 и имаме всички възможности да го направим отново, когато ограниченията бъдат отменени", подчерта 
Фрайденберг. 
Федералното министерство на здравеопазването прогнозира, че Нов Южен Уелс и Австралийската столична територия ще 
ваксинират 80% от жителите си над 12 години до края на октомври, а Виктория в началото на ноември тази година. 
По данни на здравното министерство от 25 януари 2020 г. в страната са регистрирани повече от 102 хиляди заразени с 
коронавирус, 80 хиляди души са се възстановили и 1 278 случая са починали. През юни 2021 г. в Австралия започна нова 
вълна от разпространение на коронавирус, с която властите все още се опитват да се справят, като същевременно 
ваксинират жителите. Повече от 77% от възрастните в страната, чието население е 25,6 милиона, са били ваксинирани 
срещу COVID-19.  
 
√ Европейските борси продължават да се възстановяват след разпродажбата от вторник  
Европейските акции продължиха възстановяването си от разпродажбата във вторник, записвайки повишения в ранната 
търговия вчера, но опасенията около забавянето на глобалната икономика и високата инфлация вероятно ще доведат до 
месечен спад за септември, пише Ройтерс 
Общият европейски индекс STOXX 600 записа ръст от 1,73 пункта, или 0,38%, до 456,76 пункта. Бенчмаркът бе на път да 
завърши септември с месечно понижение от 2,8%, което ще сложи край на серията му от седем поредни месеца на 
печалба. За този резултат допринесе и повишението на доходността по държавните ценни книжа, която накара 
инвеститорите да се отдръпнат от секторите на растежа – най-вече този на технологиите, и да се насочат към банковия и 
енергийния сектор. 
Немският показател DAX се понижи с 26,56 пункта, или 0,17%, до 15 338,71 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 20,91 пункта, или 0,29%, до 7 129,07 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 15,72 пункта, 
или 0,24%, до 6 576,52 пункта. 
„Последните движения на пазарите предполагат, че в момента тече ротация в полза на секторите и активите, които печелят 
от преминаването от потребление на стоки към услуги“, коментират анализатори от BCA. 
„Като се има предвид, че не очаквате нарастващи лихвени проценти да окажат негативно влияние върху реалната 
икономика през идните 12-18 месеца, съветваме инвеститорите да продължат да продължат да залагат на акциите“, 
добавят те. 
Нарастващия брой на рисковите фактори, включително промяната в тона на Федералния резерв на САЩ, проблемите с 
веригата за доставки и кризата с китайския строителен предприемач Evergrande натежаха върху пазарите през този месец, 
въпреки че инвеститорите продължават да очакват стабилно възстановяване на европейската икономика. 
Акциите на H&M поевтиняха с 1,51%, след като шведският търговец на модни стоки заяви, че проблемите с доставките са 
засегнали продажбите му през септември. 
Цената на книжата на британският онлайн магазин Boohoo се срина с 9,88%, след като той предупреди, че инфлацията и 
по-високите разходи за заплати в дистрибуторските центрове ще повлияят на неговите маржове на печалба за цялата 
година. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Американските борсови индекси записаха смесени резултати в сряда на фона на волатилността на доходността по 10-
годишните американски държавни ценни книжа, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 90,73 пункта, или 0,26%, до 34 390,72 пункта Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s напредна с 6,83 пункта, или 0,16%, до 4 359,46 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq отчете спад от 34,24 пункта, или 0,24%, до 14 512,44 пункта, след като във вторник регистрира най-лошата си сесия 
от месец март. 
Доходността по 10-годишните облигации се понижи в ранната търговия в сряда и падна под прага от 1,5%, но по-късно се 
възстанови  до 1,54%. 
Технологичните акции, които бяха засегнати най-тежко по-време на разпродажбата във вторник, не успяха да се 
възстановят напълно, като някои имена в сектора отчетоха печалби, а други отново бяха на червено. Цените на книжата на 
Apple и Netflix се повишиха с 0,65% и 2,61%, докато тези на Amazon и Alphabet се понижиха с 0,45% и 1,09%. Nasdaq поведе 
ралито при отварянето на пазарите, но в крайна сметка изостана от другите индекси и регистрира понижение, след като 
доходността по-облигациите се възстанови от ранния си спад. 
Дефанзивните акции обаче се представиха добре, като цената на книжата на авиокосмическия гигант Boeing се повиши с 
3,18%, записвайки един от най-добрите резултати в Dow за деня. 
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Секторът на производителите на чипове отчете загуби, след като прогнозата на Micron за приходи и печалба през първото 
тримесечие на 2022 г. не отговори на очакванията на пазара. Акциите на Micron поевтиняха с 2%, а тези на Nvidia и AMD - 
0,88% и 1,15% 
Цената на книжата на търговеца на дребно Dollar Tree се повиши с 16,49%, достигайки до върха на S&P 500, след като 
компанията обяви, че ще повиши обраното изкупуване на акции и ще експериментира с по-високи цени в някои свои 
обекти. 
В сряда председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл взе участие в онлайн събитие на Европейската 
централна банка, по време на което заяви, че е „разочароващо, че проблемите с веригите за доставки продължават и че 
всъщност се влошават. „Това вероятно ще продължи и през следващата година, давайки тласък на инфлацията за по-дълго 
време, отколкото мислехме“, каза той. 
За септември Dow и S&P са се понижили с 2,7% и 3,6%, а Nasdaq – с близо 4,9%. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондове борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък 
на фона на данните за  производствената активност в Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Официалният индекс на мениджърите по доставките (PMI) за промишления сектор се понижи до 49,6 пункта през 
септември спрямо 50,1 пункта през август. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. PMI индексът за сектора 
на услугите нарасна до 53,2 пункта спрямо 47,5 през предходния месец, докато съставния PMI индекс, който обединява 
двата сектора, напредна до 51,7 пункта през септември спрямо 48,9 през август 
В същото време обаче независимият индекс на мениджърите по доставките (PMI) в промишления сектор, измерван от 
Caixin/Markit, се повиши до 50 пункта през септември спрямо 49,2 през август. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с с 31,87 пункта, или 0,9%, до 3 568,17 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite отчете ръст от 47,90 пункта, или 2,4%, до 2 395,05 пункта. Хонконгският 
индекс Hang Seng изтри 87,86 пункта от стойността си, или 0,36%, завършвайки сесията при ниво от 24 575,64 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 91,63 пункта, или 0,31%, до 29 452,66 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi се повиши с 8,55 пункта, или 0,28%, до 3 068,82 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна със 135,5 пункта, или 1,88%, до 7 332,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 0,11 пункта, или 0,02%, до 580,87 пункта. BGBX40 се повиши с 0,30 пункта, или 0,22%, до 134,60. BGTR30 регистрира 
ръст от 3,55 пункта, или 0,55%, до 653,84 пункта. BGREIT напредна с 0,12 пункта, или 0,07%, до 161,82 пункта. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на информацията, че ОПЕК+ обмисля допълнителни доставки  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък на фона на информацията от ОПЕК+ обмислят допълнително 
разширяване на планираното увеличение на производството на петрол, което да облекчи опасенията за доставките, тъй 
като високите цени на природния газ принудиха редица производители на енергия да минат от газ на петрол, пише 
Ройтерс. Към 8:35 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,18 долара, или 0,23%, до 78,13 долара за барел. Той 
обаче продължава да е на зелено за седмицата и върви към четвърти пореден седмичен ръст. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,20 долара, или 0,27%, до 74,83 долара за барел, като 
бенчмакърт е на път да регистрира шеста поредна седмица на повишение. 
Вниманието на търговците е насочено към срещата на Организацията на страните износителки на петрол и нейните 
съюзници начело с Русия, известни като ОПЕК+, която ще се проведе в понеделник. Тогава износителките на петрол ще 
дискутират дали да увеличат добива с повече от 400-те хил. барела на ден, които ще бъдат добавени през ноември и 
декември. 
Четири източника на ОПЕК+ са споделили с Ройтерс, че допълнителното увеличаване на производството се разглежда от 
организацията, но не са дали информация за потенциалния мащаб на едно такова повишение. 
„Има шанс да повишат допълнително добива, предвид това колко високи са цените“, коментира Хауи Лий от OCBC bank в 
Сингапур. „Последният път, когато имахме 80 долара за барел, доставките бяха значително повече в сравнение с днес. 
Смятам, че в момента света може да се възползва от допълнителни барели, особено на фона на енергийната криза“, 
добави той. 
 
Cross.bg 
 
√ Възможности за финансиране на ВиК проекти бяха обсъдени на среща в МРРБ  
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и нейният екип запознаха кметовете на 
общините Исперих и Самуил с възможностите за финансиране на ВиК проекти, включително със средства от европейските 
фондове. От своя страна представителите на местните власти представиха проблемите с ВиК инфраструктурата, които има 
в двете общини. На срещата бяха коментирани още качеството и цената на ВиК услугите, предоставяни от ВиК операторите 
в областта и влиянието, което повишаването на цената на електроенергията оказва върху тях. 
В разговора участваха също изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг" ЕАД Илиян Илиев и управителите на 
„Водоснабдяване - Дунав" ЕООД - Стоян Иванов, и на „ВиК" ООД - Исперих - Айдън Мехмед. 
На срещата стана ясно, че необходимите средства за доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктура, с цел 
устойчивост и постигане на съответствие с европейските директиви в област Разград са индикативно 846 млн. лв., от които 
нужните инвестиции само за общините Исперих и Самуил възлизат на 95 млн. лв. 



18 

 

Целта ни е да завършим водните цикли в съответните области, които към днешна дата имат неограничено финансиране 
от Европейския съюз, подчерта арх. Комитова. 
 
√ Министър Живков разговаря с посланика на Азербайджан Хюсейн Хюсейнов  
Министърът на енергетиката Андрей Живков проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Република 
Азербайджан у нас Н.Пр. д-р Хюсейн Хюсейнов. 
Двамата обсъдиха традиционно добрите отношения между страните си в различни обществени сфери и изтъкнаха 
значението на взаимното партньорство в енергетиката, която играе изключително важна роля за всички сектори. В срещата 
участва и зам.-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов. 
Убеден съм, че нашите делови контакти ще се развиват устойчиво и занапред. България има договор с Азербайджан за 
доставка на 1 млрд. куб. м азерски газ годишно, което е съществен фактор за диверсификацията на доставките на синьо 
гориво. Поради забавянето в изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България обаче не можем да 
получаваме цялото количество, подчерта министър Живков. 
Той увери госта си, че служебното правителство полага всички усилия да ускори изграждането на газопровода. Готови сме 
да разширим и активизираме сътрудничеството от общ интерес между институциите и компаниите в 
нашите страни, за да постигнем целите на сигурността и конкурентността в енергетиката, посочи министър Живков. 
Н.Пр. д-р Хюсейн Хюсейнов информира, че при получаване на цялото договорено количество азерски газ за страната ни 
биха били задоволени 30-40% от потребностите й от суровината годишно. Той изрази готовност партньорството да бъде 
разширено и в други сектори, а също да се поднови в най-близко време работата на двустранната комисия за 
икономическо сътрудничество, като предложи домакинството на Баку. 
В наше лице имате коректен партньор и съм убеден, че двустранният диалог ще продължи още по-успешно, обобщи 
министър Живков. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Високият градус на политическия дебат - д-р Цветеслава Гълъбова и доц. Стойчо Стойчев; 
- НФСБ - между партньорствата, изборите и целите - гост Валери Симеонов; 
- Стартира процедурата за избор на съдия №1 - представляващият ВСС – Боян Магдалинчев; 
- Защо обявиха бедствено положение в резервата „Яйлата" и как ще бъдат спасени моряците на заседналия край 

Камен бряг кораб; 
- Какво ще бъде времето през октомври - прогнозата на синоптика Анастасия Стойчева и още: кога 

„Топлофикация“ ще започне да пуска парното; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков тръгва към „Дондуков" 2. Ще бъде ли подкрепен 
от ГЕРБ?; 

- Побои, нападения с брадва и унижения. Жители на Световрачене живеят в постоянен страх заради криминално 
проявен мъж; 

- Между високата смъртност и недоверието към ваксините. В студиото – главният държавен здравен инспектор 
доц. Ангел Кунчев; 

- Частично бедствено положение в Каварна заради заседналия кораб. На живо - как ще действат властите? 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Професор - антипод на генерала: мълчание около новата президентска интрига; 
в. Монитор - Никой не проверява за COVID сертификати менте у нас; 
в. Телеграф - Затворници варят ракия за ЧНГ; 
в. Труд - Отровиха ни морето, президент Pадев!; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 4 - И социалдемократите в коалицията на Кирил Петков и Асен Василев; 
в. 24 часа - Иван Гешев иска закон за лобизма, обявява сигналите на служебното правителство до прокуратурата; 
в. 24 часа - Томбола за смартчасовници срещу ваксина до 31.Х.; 
в. Монитор - 12 партии и коалиции с кандидати само за НС; 
в. Монитор - Скъпият ток вдигна цените на индустриалните стоки с 18%; 
в. Телеграф - Енергийни експерти от ИТН предлагат: По-евтин ток за фирмите от свръхпечалбата на АЕЦ; 
в. Сега - Партия "Харвард" краде гласове отвсякъде; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Румен Спецов, Изпълнителен директор на Националната агенция за приходите: "Гранекс трейдър", в която 
съм бил управител, е чиста - всички данъци са платени и няма измама с ДДС; 
в. Монитор -- Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес в Банско: Резервациите за ски ваканция са 
малко и непотвърдени; 
в. Телеграф - Кирил Ризов, председател на Съюз Такси: Максим ни краде всеки трети курс; 
в. Труд - Вежди Рашидов пред в. "Труд": С омраза държава не се управлява; 
в. Сега - Партиите не са готови за промяна; 
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Водещи анализи 
в. 24 часа - Сблъсъкът Герджиков - Радев няма да е на тесен партиен терен; 
в. Монитор - Обявиха бедствено положение в Камен бряг заради заседналия кораб; 
в. Телеграф - Смарт Коледа със 102 играчки; 
в. Труд - Корабът България; 
в. Сега - Новият шеф на СОС е от любимия типаж на шефа си Борисов; 
в. Сега - Ако е единен, съдът има рядък шанс да победи Гешев. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 01 октомври 
София 

- В 11.00 ч. държавният глава Румен Радев ще посети специализираната болница за рехабилитация на деца „Св. 
София", която получи дарение от благотворителната инициатива „Българската Коледа". 

- От 11.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе извънредно заседание на Националният 
съвет за тристранно сътрудничество. 

- От 11.30 часа в Министерския съвет министър-председателят Стефан Янев ще се срещне с представители на 
ръководството на Националното сдружение на общините в Република България. 

- От 9.00 часа на площад „Свети Александър Невски" ще се състои показ на бойна техника по повод 60 години от 
създаването на Първа зенитно-ракетна база от състава на ВВС. 

- От 10.00 часа в сградата на ГДПБЗН на ул. „Пиротска" 171А ще се проведе финалната пресконференция по 
проекта на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" за повишаване на капацитета за защита на 
критичната инфраструктура и свързаните с нея обекти, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност". 

- От 10.00 ч. в сградата на Академията на МВР ще се проведе тържественото откриване на учебната 2021/2022 
година. 

- От 10.00 часа в Софийския университет ще бъде официално открита новата академична учебна година на 
университета. 

- От 11.00 часа във Висшето училище по застраховане и финанси ще се състои церемония за откриване на 20-ата 
академична година във висшето учебно заведение. 

- От 11.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция за старта на проект за обезопасяване и подмяна на 
електрическа мрежа по българското Черноморие „LIFE Safe Grid for Burgas 2021 - 2026 г.". 

- От 14.25 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков" № 8-10 ще се проведе обществено обсъждане на 
доклад относно актуализация на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз" ЕАД и 
проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз" ЕАД. 

- От 19.30 ч. сградата на НДК ще бъде оцветена в розово като част от започващата кампанията за борба с рака на 
гърдата. 

*** 
Белоградчик 

- От 14.00 часа в Младежкия дом ще се проведат мотивационни кампании за родители на деца от уязвими групи в 
изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование". 

*** 
Бургас 

- От 11.00 часа в новия „Дневен център за деца и младежи с увреждания и техните семейства" на улица „Искър" 
ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени целите и резултатите по проекта 
„Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията 
на община Бургас". 

- От 19.00 часа в Държавната опера ще се състои концерт, посветен на Световния ден на музиката. 
*** 
Варна 

- От 10.00 часа Икономически университет - Варна и чрез видеоконферентна връзка ще се проведе кръгла маса на 
тема „Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи". 

*** 
Девня 

- От 12.00 часа на общинския път към разклона за Пристанищен терминал „Варна - Запад" ще се проведе 
протестен митинг - шествие на служителите на терминала. 

*** 
Долна Митрополия 

- От 10.00 часа във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" ще се състои тържествен ритуал по 
полагане на военна клетва от първокурсниците във висшето учебно заведение. 

*** 
Кърджали 

- От 10.00 часа на Перперикон проф. Николай Овчаров ще представи резултатите от археологическия сезон 
„Перперикон 2021". 

*** 
Пловдив 
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- От 10.00 часа в Конгресен център на Международен панаир ще се проведе събитие в рамките на Деветият 
европейски форум за социално предприемачество. 

*** 
Разград 

- От 10.15 часа на Гаров път в района на бившата газстанция преди село Стражец ще се проведе мащабно 
тактическо учение на силите от Единната спасителна система. 

*** 
Стара Загора 

- От 12.00 часа в парк „Пети октомври" ще се състои концерт на Общински духов оркестър по повод 
Международния ден на музиката. 

- От 18.00 часа в Лапидариума в Регионален исторически музей ще се проведе традиционния есенен литературен 
салон. 

*** 
Търговище 

- От 10.00 часа на площад „Стоян Мавродиев" ще се състои празнична програма за откриване на учебната година 
на Обединен детски комплекс. 

*** 
Шумен 

- От 18.00 часа в къща „Баба Райна" във Възрожденския комплекс ще се проведе поетичен дуел по повод 
Световния ден на музиката и поезията. 

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

