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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ НАЦИОНАЛНИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕТ ОБСЪДИ ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. РАБОТОДАТЕЛИТЕ 
НЕ ПОДКРЕПЯТ ПЛАНА В ТОЗИ МУ ВИД 
По инициатива на АИКБ Националния икономически съвет (НИС), на проведеното заседание в петък, обсъди проекта на 
Национален план за възстановяване и устойчивост. Освен поради проблемните за Европейската комисия области 
(енергиен преход и съдебна реформа) работодателите не съгласуват плана в този му вид и поради влошената програма за 
икономическа трансформация. 
„Настояваме средствата, които бяха отклонени и пренасочени към финансови инструменти да се възстановят в пълен 
размер за директна подкрепа на иновациите инвестициите в предприятията. Ако това не се случи, страната ни рискува да 
бъдат замразени средства за създаване на финансови инструменти, чието предлагане и в момента надвишава многократно 
търсенето им, а в допълнение да се пилее и ресурс за такси за управление. У нас има достатъчно много финансови 
инструменти и бизнесът ясно е показал до колко ги припознава. Няма как да очакваме по този начин бързо и рязко да се 
увеличат инвестициите и българската икономика да се възстанови и започне бърз темп на растеж“, заяви председателят 
на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. 
Работодателските организации дадоха многобройни примери за „залежали” финансови инструменти, инвестирани едва 
15% от общия ресурс за 6 години, като платените такси за управление са 30% от инвестирания ресурс. В същото време, от 
началото на кризата, причинена от Ковид-19, българските предприятия са декапитализирани и с ограничени възможности 
да инвестират. Ето защо пряката подкрепа ще осигури нужната ликвидност и ще насърчи и активира допълнителни частни 
инвестиции. 
Представителните на национално равнище организации на работодателите, обединени в АОБР, заявиха, че не съгласуват 
плана в този му вид и няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. АОБР 
предложи на вниманието на НИС три варианта на промени на програмата за икономическа трансформация. В тях се 
настоява средствата, които са отклонени за финансови инструменти – гаранционни и дялови инструменти за растеж да се 
възстановят за пряка подкрепа на иновациите и инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, енергийна 
и ресурсна ефективност, както и за ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност. Обсъдено бе и предложение за 
увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на предприятията с възможност за 
съхранение на енергията. Така българските предприятия ще могат да се възползват от финансов ресурс за пряка подкрепа 
в размер на близо 1,067 млрд. лв. 
Освен тези корекции Асоциация на индустриалния капитал в България предлага средствата за организация и управление 
на грантовите схеми да бъдат намалени от 5% на 3%. 
Министър Везиева пое ангажимент работодателските организации да получат в началото на следващата седмицата за 
съгласуване преработен вариант на програмата за икономическа трансформация. 
По време на заседанието на Националния икономически съвет, АИКБ предложи спешно прехвърляне на изграждането и 
управлението на Единна входна точка (ЕВТ) за подаване на икономическа информация от Агенция по вписванията към 
Националния статистически институт. Така чрез свързване на системите на НСИ, НАП и Агенция по вписванията бизнеса ще 
подава годишните си финансови отчети на едно-единствено място, при това безплатно. АИКБ отчита, че създаването на 
тази Единна входна точка би допринесло за намаляване на административната тежест върху бизнеса и съответно за 
подобряване на бизнес климата в страната. 
За да бъде насърчено икономическото възстановяване, АИКБ предложи България да подкрепи направеното 
предложение на Европейската комисия за удължаване на Временната рамка за държавни помощи до 30.06.2022 г. 
 
БНР 
 
√ Бизнесът не подкрепя Плана за възстановяване в сегашния му вид 
Бизнесът не подкрепя Националния план за възстановяване и устойчивост в сегашния му вид. 
Националният икономически съвет обсъди предложения вариант и не приема както проблемните за Европейската 
комисия области - енергиен преход и съдебна реформа, така и влошената програма за икономическа трансформация. 
Бизнесът настоява средствата, които бяха отклонени и пренасочени към финансови инструменти, да се възстановят в 
пълния им размер за директна подкрепа на иновациите и инвестициите в предприятията. Ако това не се случи, страната 
ни рискува да бъдат замразени средствата за създаване на финансови инструменти, заяви председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал Васил Велев. 
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Представените на национално равнище организации на работодателите казват, че не съгласуват плана в този му вид и 
няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. 
Обсъдено е и предложението за увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на 
предприятията с възможност за съхранение на енергия. Така българските компании ще могат да се възползват от финансов 
ресурс за пряка подкрепя в размер на повече от 1 млрд. лв. 
Министърът на икономиката Даниела Везиева е поела ангажимент работодателските организации да получат в началото 
на следващата седмица за съгласуване преработения вариант на програмата за икономическа трансформация.  
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът не подкрепя Националния план за възстановяване и устойчивост 
Работодателските организации няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в 
предприятията 
Националният икономически съвет не подкрепя Националния план за възстановяване и устойчивост, като по-специално 
не приема както проблемните за Европейската комисия области - енергиен преход и съдебна реформа, така и влошената 
програма за икономическа трансформация. 
Бизнесът настоява средствата, които бяха отклонени и пренасочени към финансови инструменти, да се възстановят в 
пълния им размер за директна подкрепа на иновациите и инвестициите в предприятията. Ако това не се случи, страната 
ни рискува да бъдат замразени средствата за създаване на финансови инструменти, пояснява председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Представените на национално равнище организации на работодателите казват, че не съгласуват плана в този му вид и 
няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. 
Обсъдено е и предложението за увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на 
предприятията с възможност за съхранение на енергия. Така българските компании ще могат да се възползват от финансов 
ресурс за пряка подкрепя в размер на повече от 1 млрд. лв. Освен тези корекции Асоциация на индустриалния капитал в 
България предлага средствата за организация и управление на грантовите схеми да бъдат намалени от 5% на 3%. 
Министърът на икономиката Даниела Везиева е поела ангажимент работодателските организации да получат в началото 
на следващата седмица за съгласуване преработения вариант на програмата за икономическа трансформация. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Бизнесът не подкрепя Плана за възстановяване в сегашния му вид  
По инициатива на АИКБ Националния икономически съвет (НИС) на проведеното заседание в петък обсъди проекта на 
Национален план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от АИКБ. Освен поради проблемните за Европейската 
комисия области (енергиен преход и съдебна реформа) работодателите не съгласуват плана в този му вид и поради 
влошената програма за икономическа трансформация. 
„Настояваме средствата, които бяха отклонени и пренасочени към финансови инструменти, да се възстановят в пълен 
размер за директна подкрепа на иновациите и инвестициите в предприятията. Ако това не се случи, страната ни рискува 
да бъдат замразени средства за създаване на финансови инструменти, чието предлагане и в момента надвишава 
многократно търсенето им, а в допълнение да се пилее и ресурс за такси за управление. У нас има достатъчно много 
финансови инструменти и бизнесът ясно е показал доколко ги припознава. Няма как да очакваме по този начин бързо и 
рязко да се увеличат инвестициите и българската икономика да се възстанови и започне бърз темп на растеж“, заяви 
председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. 
Работодателските организации дадоха многобройни примери за „залежали” финансови инструменти, инвестирани едва 
15% от общия ресурс за 6 години, като платените такси за управление са 30% от инвестирания ресурс. В същото време, от 
началото на кризата, причинена от Ковид-19, българските предприятия са декапитализирани и с ограничени възможности 
да инвестират. Ето защо пряката подкрепа ще осигури нужната ликвидност и ще насърчи и активира допълнителни частни 
инвестиции. 
Представителните на национално равнище организации на работодателите, обединени в АОБР, заявиха, че не съгласуват 
плана в този му вид и няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. АОБР 
предложи на вниманието на НИС три варианта на промени на програмата за икономическа трансформация. В тях се 
настоява средствата, които са отклонени за финансови инструменти – гаранционни и дялови инструменти за растеж да се 
възстановят за пряка подкрепа на иновациите и инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, енергийна 
и ресурсна ефективност, както и за ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност. Обсъдено бе и предложение за 
увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на предприятията с възможност за 
съхранение на енергията. Така българските предприятия ще могат да се възползват от финансов ресурс за пряка подкрепа 
в размер на близо 1,067 млрд. лв. 
Освен тези корекции Асоциация на индустриалния капитал в България предлага средствата за организация и управление 
на грантовите схеми да бъдат намалени от 5% на 3%. 
Министър Везиева пое ангажимент работодателските организации да получат в началото на следващата седмицата за 
съгласуване преработен вариант на програмата за икономическа трансформация. 
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Economic.bg 
 
√ Бизнecът нe пoдĸpeпя Πлaнa зa възcтaнoвявaнe в ceгaшния мy вид 
Paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции нямa дa пpиeмaт вapиaнт пoд 900 млн. лв. зa пpяĸa пoдĸpeпa нa инвecтициитe в 
пpeдпpиятиятa 
Бизнecът нe пoдĸpeпя Haциoнaлния плaн зa възcтaнoвявaнe и ycтoйчивocт в ceгaшния мy вид. Haциoнaлният иĸoнoмичecĸи 
cъвeт oбcъди пpeдлoжeния вapиaнт и нe пpиeмa ĸaĸтo пpoблeмнитe зa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия oблacти - eнepгиeн пpexoд 
и cъдeбнa peфopмa, тaĸa и влoшeнaтa пpoгpaмa зa иĸoнoмичecĸa тpaнcфopмaция, ce ĸaзвa в cъoбщeниe oт Acoциaциятa нa 
индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ). 
„Hacтoявaмe cpeдcтвaтa, ĸoитo бяxa oтĸлoнeни и пpeнacoчeни ĸъм финaнcoви инcтpyмeнти дa ce възcтaнoвят в пълeн 
paзмep зa диpeĸтнa пoдĸpeпa нa инoвaциитe инвecтициитe в пpeдпpиятиятa. Aĸo тoвa нe ce cлyчи, cтpaнaтa ни pиcĸyвa дa 
бъдaт зaмpaзeни cpeдcтвa зa cъздaвaнe нa финaнcoви инcтpyмeнти, чиeтo пpeдлaгaнe и в мoмeнтa нaдвишaвa мнoгoĸpaтнo 
тъpceнeтo им, a в дoпълнeниe дa ce пилee и pecypc зa тaĸcи зa yпpaвлeниe. У нac имa дocтaтъчнo мнoгo финaнcoви 
инcтpyмeнти и бизнecът яcнo e пoĸaзaл дo ĸoлĸo ги пpипoзнaвa. Hямa ĸaĸ дa oчaĸвaмe пo тoзи нaчин бъpзo и pязĸo дa ce 
yвeличaт инвecтициитe и бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa дa ce възcтaнoви и зaпoчнe бъpз тeмп нa pacтeж“, пoяcнявa 
пpeдceдaтeлят нa AИKБ Bacил Beлeв. 
Paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции дaдoxa мнoгoбpoйни пpимepи зa „зaлeжaли” финaнcoви инcтpyмeнти, инвecтиpaни eдвa 
15% oт oбщия pecypc зa 6 гoдини, ĸaтo плaтeнитe тaĸcи зa yпpaвлeниe ca 30% oт инвecтиpaния pecypc. B cъщoтo вpeмe, oт 
нaчaлoтo нa ĸpизaтa, пpичинeнa oт СОVІD-19, бългapcĸитe пpeдпpиятия ca дeĸaпитaлизиpaни и c oгpaничeни възмoжнocти 
дa инвecтиpaт. Eтo зaщo пpяĸaтa пoдĸpeпa щe ocигypи нyжнaтa лиĸвиднocт и щe нacъpчи и aĸтивиpa дoпълнитeлни чacтни 
инвecтиции. 
Πpeдcтaвитeлнитe нa нaциoнaлнo paвнищe opгaнизaции нa paбoтoдaтeлитe, oбeдинeни в AOБP, зaявиxa, чe нe cъглacyвaт 
плaнa в тoзи мy вид и нямa дa пpиeмaт вapиaнт пoд 900 млн. лв. зa пpяĸa пoдĸpeпa нa инвecтициитe в пpeдпpиятиятa. AOБP 
пpeдлoжи нa внимaниeтo нa HИC тpи вapиaнтa нa пpoмeни нa пpoгpaмaтa зa иĸoнoмичecĸa тpaнcфopмaция. B тяx ce 
нacтoявa cpeдcтвaтa, ĸoитo ca oтĸлoнeни зa финaнcoви инcтpyмeнти - гapaнциoнни и дялoви инcтpyмeнти зa pacтeж дa ce 
възcтaнoвят зa пpяĸa пoдĸpeпa нa инoвaциитe и инвecтициитe зa тexнoлoгичнa мoдepнизaция, цифpoвизaция, eнepгийнa 
и pecypcнa eфeĸтивнocт, ĸaĸтo и зa вayчepнa cxeмa зa ИKT peшeния и ĸибepcигypнocт. Oбcъдeнo бe и пpeдлoжeниe зa 
yвeличaвaнe нa cpeдcтвaтa зa пoдĸpeпa нa изгpaждaнeтo нa BEИ зa coбcтвeни нyжди нa пpeдпpиятиятa c възмoжнocт зa 
cъxpaнeниe нa eнepгиятa. Taĸa бългapcĸитe пpeдпpиятия щe мoгaт дa ce възпoлзвaт oт финaнcoв pecypc зa пpяĸa пoдĸpeпa 
в paзмep нa близo 1.067 млpд. лв. 
Ocвeн тeзи ĸopeĸции Acoциaция нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия пpeдлaгa cpeдcтвaтa зa opгaнизaция и yпpaвлeниe 
нa гpaнтoвитe cxeми дa бъдaт нaмaлeни oт 5% нa 3%. 
Mиниcтъpът нa иĸoнoмиĸaтa Дaниeлa Beзиeвa e пoeлa aнгaжимeнт paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции дa пoлyчaт в нaчaлoтo 
нa cлeдвaщaтa ceдмицa зa cъглacyвaнe пpepaбoтeния вapиaнт нa пpoгpaмaтa зa иĸoнoмичecĸa тpaнcфopмaция. 
Πo вpeмe нa зaceдaниeтo AИKБ пpeдлoжи cпeшнo пpexвъpлянe нa изгpaждaнeтo и yпpaвлeниeтo нa Eдиннa вxoднa тoчĸa 
(EBT) зa пoдaвaнe нa иĸoнoмичecĸa инфopмaция oт Aгeнция пo впиcвaниятa ĸъм Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт. Taĸa 
чpeз cвъpзвaнe нa cиcтeмитe нa HCИ, HAΠ и Aгeнция пo впиcвaниятa бизнeca щe пoдaвa гoдишнитe cи финaнcoви oтчeти 
нa eднo-eдинcтвeнo мяcтo, пpи тoвa бeзплaтнo. AИKБ oтчитa, чe cъздaвaнeтo нa тaзи Eдиннa вxoднa тoчĸa би дoпpинecлo 
зa нaмaлявaнe нa aдминиcтpaтивнaтa тeжecт въpxy бизнeca и cъoтвeтнo зa пoдoбpявaнe нa бизнec ĸлимaтa в cтpaнaтa. 
 
Mediapool.bg 
 
√ Работодателите не подкрепят Плана за възстановяване и устойчивост в сегашния му вид  
По инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Националният икономически съвет (НИС) е 
обсъдил проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост. Освен поради проблемните за Европейската 
комисия области (енергиен преход и съдебна реформа), работодателите не съгласуват плана в този му вид и поради 
влошената програма за икономическа трансформация, съобщиха от работодателската организация. 
В съобщението се посочва, че членовете на НИС са заседавали в петък. 
Представителните на национално равнище организации на работодателите, обединени в Асоциация на организациите на 
българските работодатели /АОБР/, са заявили, че не съгласуват плана в този му вид и няма да приемат вариант под 900 
млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. 
АОБР е предложила три варианта на промени на програмата за икономическа трансформация. В тях се настоява 
средствата, които са отклонени за финансови инструменти - гаранционни и дялови инструменти за растеж, да се 
възстановят за пряка подкрепа на иновациите и инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, енергийна 
и ресурсна ефективност, както и за ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност. Обсъдено е било и предложение за 
увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на предприятията с възможност за 
съхранение на енергията. Така българските предприятия ще могат да се възползват от финансов ресурс за пряка подкрепа 
в размер на близо 1,067 млрд. лв. 
Освен тези корекции АИКБ предлага средствата за организация и управление на грантовите схеми да бъдат намалени от 5 
на 3 процента. 
Очаква се работодателските организации да получат в началото на следващата седмицата за съгласуване преработен 
вариант на програмата за икономическа трансформация. 
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По време на заседанието на НИС от АИКБ са предложили спешно прехвърляне на изграждането и управлението на 
Единната входна точка за подаване на икономическа информация от Агенцията по вписванията към Националния 
статистически институт. 
АИКБ е предложила също България да подкрепи предложението на Европейската комисия за удължаване на Временната 
рамка за държавни помощи до 30 юни 2022 г. 
 
Cross.bg 
 
√ Националният икономически съвет обсъди Плана за възстановяване и устойчивост  
По инициатива на АИКБ Националния икономически съвет (НИС), на проведеното заседание в петък, обсъди проекта на 
Национален план за възстановяване и устойчивост. Освен поради проблемните за Европейската комисия области 
(енергиен преход и съдебна реформа) работодателите не съгласуват плана в този му вид и поради влошената програма за 
икономическа трансформация, съобщиха от пресцентъра на АИКБ. 
„Настояваме средствата, които бяха отклонени и пренасочени към финансови инструменти да се възстановят в пълен 
размер за директна подкрепа на иновациите инвестициите в предприятията. Ако това не се случи, страната ни рискува да 
бъдат замразени средства за създаване на финансови инструменти, чието предлагане и в момента надвишава многократно 
търсенето им, а в допълнение да се пилее и ресурс за такси за управление. У нас има достатъчно много финансови 
инструменти и бизнесът ясно е показал до колко ги припознава. Няма как да очакваме по този начин бързо и рязко да се 
увеличат инвестициите и българската икономика да се възстанови и започне бърз темп на растеж", заяви председателят 
на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. 
Работодателските организации дадоха многобройни примери за „залежали" финансови инструменти, инвестирани едва 
15% от общия ресурс за 6 години, като платените такси за управление са 30% от инвестирания ресурс. В същото време, от 
началото на кризата, причинена от Ковид-19, българските предприятия са декапитализирани и с ограничени възможности 
да инвестират. Ето защо пряката подкрепа ще осигури нужната ликвидност и ще насърчи и активира допълнителни частни 
инвестиции. 
Представителните на национално равнище организации на работодателите, обединени в АОБР, заявиха, че не съгласуват 
плана в този му вид и няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. АОБР 
предложи на вниманието на НИС три варианта на промени на програмата за икономическа трансформация. В тях се 
настоява средствата, които са отклонени за финансови инструменти - гаранционни и дялови инструменти за растеж да се 
възстановят за пряка подкрепа на иновациите и инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, енергийна 
и ресурсна ефективност, както и за ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност. Обсъдено бе и предложение за 
увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на предприятията с възможност за 
съхранение на енергията. Така българските предприятия ще могат да се възползват от финансов ресурс за пряка подкрепа 
в размер на близо 1,067 млрд. лв. 
Освен тези корекции Асоциация на индустриалния капитал в България предлага средствата за организация и управление 
на грантовите схеми да бъдат намалени от 5% на 3%. 
Министър Везиева пое ангажимент работодателските организации да получат в началото на следващата седмицата за 
съгласуване преработен вариант на програмата за икономическа трансформация. 
По време на заседанието на Националния икономически съвет, АИКБ предложи спешно прехвърляне на изграждането и 
управлението на Единна входна точка (ЕВТ) за подаване на икономическа информация от Агенция по вписванията към 
Националния статистически институт. Така чрез свързване на системите на НСИ, НАП и Агенция по вписванията бизнеса ще 
подава годишните си финансови отчети на едно-единствено място, при това безплатно. АИКБ отчита, че създаването на 
тази Единна входна точка би допринесло за намаляване на административната тежест върху бизнеса и съответно за 
подобряване на бизнес климата в страната. 
За да бъде насърчено икономическото възстановяване, АИКБ предложи България да подкрепи направеното предложение 
на Европейската комисия за удължаване на Временната рамка за държавни помощи до 30.06.2022 г. 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът иска от Плана 900 млн. лв. пряка подкрепа на инвестициите в предприятията 
Работодателите не съгласуват проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост поради проблемните за 
Европейската комисия области (енергиен преход и съдебна реформа) и поради влошената програма за икономическа 
трансформация. 
Това е станало ясно на проведеното по инициатива на АИКБ заседание на Националния икономически съвет. На него 
председателят на асоциацията Васил Велев е посочил, че бизнесът настоява средствата, които са били отклонени и 
пренасочени към финансови инструменти да се възстановят в пълен размер за директна подкрепа на иновациите 
инвестициите в предприятията. Ако това не се случи, страната ни рискува да бъдат замразени средства за създаване на 
финансови инструменти, чието предлагане и в момента надвишава многократно търсенето им, а в допълнение да се пилее 
и ресурс за такси за управление. 
Работодателските организации са дали многобройни примери за „залежали” финансови инструменти, инвестирани едва 
15% от общия ресурс за 6 години, като платените такси за управление са 30% от инвестирания ресурс. 
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Представителните на национално равнище организации на работодателите, обединени в АОБР, са заявили, че не 
съгласуват плана в този му вид и няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в 
предприятията. 
На вниманието на НИС са предложени три варианта на промени на програмата за икономическа трансформация. В тях се 
настоява средствата, които са отклонени за финансови инструменти – гаранционни и дялови инструменти за растеж, да се 
възстановят за пряка подкрепа на иновациите и инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, енергийна 
и ресурсна ефективност, както и за ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност. Обсъдено е било и предложение за 
увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на предприятията с възможност за 
съхранение на енергията. Така българските предприятия ще могат да се възползват от финансов ресурс за пряка подкрепа 
в размер на близо 1,067 млрд. лв. 
Освен тези корекции Асоциация на индустриалния капитал в България е предложил средствата за организация и 
управление на грантовите схеми да бъдат намалени от 5% на 3%. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Бизнесът не подкрепя Плана за възстановяване в сегашния му вид 
Бизнесът настоява средствата, които бяха отклонени и пренасочени към финансови инструменти, да се 
възстановят в пълния им размер за директна подкрепа на иновациите и инвестициите в предприятията   
Бизнесът не подкрепя Националния план за възстановяване и устойчивост в сегашния му вид. 
Националният икономически съвет обсъди предложения вариант и не приема както проблемните за Европейската 
комисия области - енергиен преход и съдебна реформа, така и влошената програма за икономическа трансформация, 
предаде БНР. 
Бизнесът настоява средствата, които бяха отклонени и пренасочени към финансови инструменти, да се възстановят в 
пълния им размер за директна подкрепа на иновациите и инвестициите в предприятията. Ако това не се случи, страната 
ни рискува да бъдат замразени средствата за създаване на финансови инструменти, заяви председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал Васил Велев. 
Представените на национално равнище организации на работодателите казват, че не съгласуват плана в този му вид и 
няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. Обсъдено е и 
предложението за увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на предприятията 
с възможност за съхранение на енергия. 
Така българските компании ще могат да се възползват от финансов ресурс за пряка подкрепя в размер на повече от 1 млрд. 
лв. Министърът на икономиката Даниела Везиева е поела ангажимент работодателските организации да получат в 
началото на следващата седмица за съгласуване преработения вариант на програмата за икономическа трансформация. 
 
Faktor.bg 
 
√ Бизнесът не приема Плана за възстановяване  
Бизнесът не подкрепя Националния план за възстановяване и устойчивост в сегашния му вид. Националният икономически 
съвет обсъди предложения вариант и не приема както проблемните за Европейската комисия области - енергиен преход 
и съдебна реформа, така и влошената програма за икономическа трансформация, предаде БНР. Бизнесът настоява 
средствата, които бяха отклонени и пренасочени към финансови инструменти, да се възстановят в пълния им размер за 
директна подкрепа на иновациите и инвестициите в предприятията. Ако това не се случи, страната ни рискува да бъдат 
замразени средствата за създаване на финансови инструменти, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев. 
Представените на национално равнище организации на работодателите казват, че не съгласуват плана в този му вид и 
няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. Обсъдено е и 
предложението за увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на предприятията 
с възможност за съхранение на енергия. 
Така българските компании ще могат да се възползват от финансов ресурс за пряка подкрепя в размер на повече от 1 млрд. 
лв. Министърът на икономиката Даниела Везиева е поела ангажимент работодателските организации да получат в 
началото на следващата седмица за съгласуване преработения вариант на програмата за икономическа трансформация. 
 
Moreto.net 
 
√ Бизнесът не подкрепя Плана за възстановяване и устойчивост в сегашния му вид 
Националният икономически съвет (НИС), на проведеното заседание в петък, обсъди проекта на Национален план за  
възстановяване и устойчивост, съобщават от АИКБ. 
Освен поради проблемните за Европейската комисия области (енергиен преход и съдебна реформа) работодателите не 
съгласуват плана в този му вид и поради влошената програма за икономическа трансформация. 
„Настояваме средствата, които бяха отклонени и пренасочени към финансови инструменти да се възстановят в пълен 
размер за директна подкрепа на иновациите инвестициите в предприятията. 
Ако това не се случи, страната ни рискува да бъдат замразени средства за създаване на финансови инструменти, чието 
предлагане и в момента надвишава многократно търсенето им, а в допълнение да се пилее и ресурс за такси за 
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управление. У нас има достатъчно много финансови инструменти и бизнесът ясно е показал до колко ги припознава. Няма 
как да очакваме по този начин бързо и рязко да се увеличат инвестициите и българската икономика да се възстанови и 
започне бърз темп на растеж“, заяви председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. 
Работодателските организации дадоха многобройни примери за „залежали” финансови инструменти, инвестирани едва 
15% от общия ресурс за 6 години, като платените такси за управление са 30% от инвестирания ресурс. В същото време, от 
началото на кризата, причинена от Ковид-19, българските предприятия са декапитализирани и с ограничени възможности 
да инвестират. Ето защо пряката подкрепа ще осигури нужната ликвидност и ще насърчи и активира допълнителни частни 
инвестиции. 
Представителните на национално равнище организации на работодателите, обединени в АОБР, заявиха, че не съгласуват 
плана в този му вид и няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. АОБР 
предложи на вниманието на НИС три варианта на промени на програмата за икономическа трансформация. В тях се 
настоява средствата, които са отклонени за финансови инструменти - гаранционни и дялови инструменти за растеж да се 
възстановят за пряка подкрепа на иновациите и инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, енергийна 
и ресурсна ефективност, както и за ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност. Обсъдено бе и предложение за 
увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на предприятията с възможност за 
съхранение на енергията. Така българските предприятия ще могат да се възползват от финансов ресурс за пряка подкрепа 
в размер на близо 1,067 млрд. лв. 
Освен тези корекции Асоциация на индустриалния капитал в България предлага средствата за организация и управление 
на грантовите схеми да бъдат намалени от 5% на 3%. 
Министър Везиева пое ангажимент работодателските организации да получат в началото на следващата седмицата за 
съгласуване преработен вариант на програмата за икономическа трансформация. 
По време на заседанието на Националния икономически съвет, АИКБ предложи спешно прехвърляне на изграждането и 
управлението на Единна входна точка (ЕВТ) за подаване на икономическа информация от Агенция по вписванията към 
Националния статистически институт. Така чрез свързване на системите на НСИ, НАП и Агенция по вписванията бизнеса ще 
подава годишните си финансови отчети на едно-единствено място, при това безплатно. АИКБ отчита, че създаването на 
тази Единна входна точка би допринесло за намаляване на административната тежест върху бизнеса и съответно за 
подобряване на бизнес климата в страната. 
За да бъде насърчено икономическото възстановяване, АИКБ предложи България да подкрепи направеното предложение 
на Европейската комисия за удължаване на Временната рамка за държавни помощи до 30.06.2022 г. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ СТАРТИРА ПРОЕКТ, НАСОЧЕН КЪМ РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА РАБОТНАТА СИЛА  
От 01.10.2021 г. Асоциация на индустриалния капитал стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.128-0004 
„Развитие на дигиталните умения“. Проектът e финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 
– 2021”, по процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2. 

Проектът „Развитие на дигиталните умения“ цели 
транспониране на актуалните политики на ЕК за 
подобряване и развитие на дигиталните умения в 
контекста на Европейската дигитална стратегия. Той 
изцяло отговаря на целите и изискванията на Препоръката 
на Съвета от 22.5.2018г. относно ключовите компетенции 
за учене през целия живот и на целите на Плана за 
действие по Европейския стълб за социални права за 
обучение на възрастни, като цели да надгради на 
национално ниво Европейската рамка за цифрови 
компетенции на гражданите 2.0. 
Основната цел на проекта е преодоляване на 
дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания, 
привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса и 

по този начин ускоряване на дигитализацията. Същинските дейности по проекта ще стартират с извършването на 
проучване за установяване на потребностите от дигитални умения на работната сила по определени като ключови за 
пилотните сектори професии, последващо тестване на текущите умения чрез специално разработени инструменти за 
оценка на дигиталните компетенции и изготвяне на тази основа на анализ на дисбалансите и на състоянието и 
потребностите от дигитални умения на три нива за всяка идентифицирана професия. 
Дигиталните умения са тези, необходими за използване на цифрови устройства, комуникационни приложения и мрежи за 
достъп и управление на информация, но от друга страна, тези умения са вече задължителни в ерата на Индустрия 4.0 и все 
по-мащабното и бързо навлизане на информационните технологии във всички бизнес сектори изисква все по-напреднали 
дигитални умения свързани с конкретни бизнес процеси. Именно към идентифициране на тези умения е насочен проектът 
на АИКТ, като той предвижда изпълнението на общо девет основни дейности насочени към разработване, тестване и 
валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови професии/длъжности, секторни квалификационни 
рамки и учебни програми за развитие на дигиталните умения в 13 пилотни сектора от ключово значение за българската 
икономика, които са: Растениевъдство и животновъдство; Производство и преработка на месо и месни продукти; 
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Производство на текстил и изделия от текстил; Производство на други трикотажни изделия; Обработка на кожи и 
производство на обувки; Производство на почистващи препарати; Производство на компютърна и комуникационна 
техника, електронни и оптични продукти; Производство на машини и оборудване; Въздушен транспорт; Издателска 
дейност; Дейности по наемане и предоставяне на работна сила; Артистична и творческа дейност и Ремонт на компютърна 
техника. 
Изпълнението на проекта ще стъпи на постигнатите резултати по Компонент 1 на операцията „Развитите на дигиталните 
умения“, който се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика. В рамките на проекта АИКБ е заложила да 
се разработят минимум 65 унифицирани профили за дигитални умения, общо 13 пакета с тестови учебни програми за 
развитие на дигиталните умения, минимум 4 модела са социално сътрудничество. Всички постигнати резултати ще се 
тестват и апробират в реална работна среда, като за тяхното постигане АИКБ ще си партнира с Конфедерация на 
независимите синдикати, Конфедерация на труда „Подкрепа“, МТСП и Националната агенция за професионално 
образование и обучение. 
Проектът е пилотен като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата 
Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните 
компетенции. След приключване на проекта всички резултати ще бъдат собственост на МТСП. 
Проектът е с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 2 052 482.74 лв. от които 1 744 610.33 
лв. съфинансиране от Европейския социален фонд и 307 872.41 лв. национално финансиране. 
 
БНР 
 
√ АИКБ стартира проект за развитие на дигиталните умения 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) започва изпълнението на проект "Развитие на дигиталните 
умения", съобщиха от Асоциацията. 
Проектът e финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2021" и е насочен към развитие 
на дигиталните умения на работната сила. 
Проектът "Развитие на дигиталните умения" цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобрява и развитие 
на дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия. 
Основната цел на проекта е преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания, привеждането им 
в съответствие с нуждите на бизнеса и по този начин ускоряване на дигитализацията. Същинските дейности по проекта ще 
стартират с извършването на проучване за установяване на потребностите от дигитални умения на работната сила по 
определени като ключови за пилотните сектори професии, последващо тестване на текущите умения чрез специално 
разработени инструменти за оценка на дигиталните компетенции и изготвяне на тази основа на анализ на дисбалансите и 
на състоянието и потребностите от дигитални умения на три нива за всяка идентифицирана професия. 
Дигиталните умения са тези, необходими за използване на цифрови устройства, комуникационни приложения и мрежи за 
достъп и управление на информация, но от друга страна, тези умения са вече задължителни в ерата на Индустрия 4.0 и все 
по-мащабното и бързо навлизане на информационните технологии във всички бизнес сектори изисква все по-напреднали 
дигитални умения свързани с конкретни бизнес процеси. 
Именно към идентифициране на тези умения е насочен проектът на АИКБ, като той предвижда изпълнението на общо 
девет основни дейности насочени към разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални 
умения по ключови професии/длъжности, секторни квалификационни рамки и учебни програми за развитие на 
дигиталните умения в 13 пилотни сектора от ключово значение за българската икономика. 
Проектът е пилотен като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата 
Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните 
компетенции. След приключване на проекта всички резултати ще бъдат собственост на Министерство на труда и 
социалната политика на България (МТСП). 
Проектът е с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 2,05 млн. лв. от които 1,74 млн. лева 
съфинансиране от Европейския социален фонд и 307,87 хиляди лева национално финансиране. 
 
БТА 
 
√ АИКБ започва изпълнението на проект за развитие на дигиталните умения на работната сила 
От 01.10.2021 г. Асоциация на индустриалния капитал стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.128-0004 
„Развитие на дигиталните умения“. Проектът e финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 
– 2021”, по процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2. 
Проектът „Развитие на дигиталните умения“ цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие 
на дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия. Той изцяло отговаря на целите и изискванията 
на Препоръката на Съвета от 22.5.2018г. относно ключовите компетенции за учене през целия живот и на целите на Плана 
за действие по Европейския стълб за социални права за обучение на възрастни, като цели да надгради на национално ниво 
Европейската рамка за цифрови компетенции на гражданите 2.0. 
Основната цел на проекта е преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания, привеждането им 
в съответствие с нуждите на бизнеса и по този начин ускоряване на дигитализацията. Същинските дейности по проекта ще 
стартират с извършването на проучване за установяване на потребностите от дигитални умения на работната сила по 
определени като ключови за пилотните сектори професии, последващо тестване на текущите умения чрез специално 
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разработени инструменти за оценка на дигиталните компетенции и изготвяне на тази основа на анализ на дисбалансите и 
на състоянието и потребностите от дигитални умения на три нива за всяка идентифицирана професия. 
Дигиталните умения са тези, необходими за използване на цифрови устройства, комуникационни приложения и мрежи за 
достъп и управление на информация, но от друга страна, тези умения са вече задължителни в ерата на Индустрия 4.0 и все 
по-мащабното и бързо навлизане на информационните технологии във всички бизнес сектори изисква все по-напреднали 
дигитални умения свързани с конкретни бизнес процеси. Именно към идентифициране на тези умения е насочен проектът 
на АИКТ, като той предвижда изпълнението на общо девет основни дейности насочени към разработване, тестване и 
валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови професии/длъжности, секторни квалификационни 
рамки и учебни програми за развитие на дигиталните умения в 13 пилотни сектора от ключово значение за българската 
икономика, които са: Растениевъдство и животновъдство; Производство и преработка на месо и месни продукти; 
Производство на текстил и изделия от текстил; Производство на други трикотажни изделия; Обработка на кожи и 
производство на обувки; Производство на почистващи препарати; Производство на компютърна и комуникационна 
техника, електронни и оптични продукти; Производство на машини и оборудване; Въздушен транспорт; Издателска 
дейност; Дейности по наемане и предоставяне на работна сила; Артистична и творческа дейност и Ремонт на компютърна 
техника. 
Изпълнението на проекта ще стъпи на постигнатите резултати по Компонент 1 на операцията „Развитите на дигиталните 
умения“, който се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика. В рамките на проекта АИКБ е заложила да 
се разработят минимум 65 унифицирани профили за дигитални умения, общо 13 пакета с тестови учебни програми за 
развитие на дигиталните умения, минимум 4 модела са социално сътрудничество. Всички постигнати резултати ще се 
тестват и апробират в реална работна среда, като за тяхното постигане АИКБ ще си партнира с Конфедерация на 
независимите синдикати, Конфедерация на труда „Подкрепа“, МТСП и Националната агенция за професионално 
образование и обучение. 
Проектът е пилотен като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата 
Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните 
компетенции. След приключване на проекта всички резултати ще бъдат собственост на МТСП. 
Проектът е с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 2 052 482.74 лв. от които 1 744 610.33 
лв. съфинансиране от Европейския социален фонд и 307 872.41 лв. национално финансиране. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Мерките „60/40“ и „Запази ме“ ще бъдат удължени до края на годината 
Бизнес и синдикати настояват 60/40 да се върне към стария си вариант 
Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ прие Проект на Постановление на Министерския съвет за 
изменение и допълнение на Постановление номер 151 от 2020 г. Мерките засягат предприятия със спад в оборота и 
приходите от 30 и 40 процента, за които се предвижда подкрепа в размер на 50 и 60 процента от страна на държавата 
върху осигурителния доход на лицата за съответния месец и съответните осигурителни вноски от страна на работодателя. 
Това обяви на брифинг след края на днешното заседание на НСТС Гълъб Донев, председател на Тристранния съвет, 
вицепремиер и министър на труда и социалната политика, предаде БТА. 
До края на годината бюджетът, с който разполага мярката "60/40" е 250 млн.лв., така както са разписани средствата в 
актуализирания държавен бюджет. Средно на месец по мярката "60/40" подпомогнатите ще бъдат около 67-73 хил. 
служители и работници. Около 63 млн.лв. е средно месечния финансов ресурс по мярката. 
100 млн.лв. са предвидени са мярката "Запази ме плюс" като средно месечната подкрепа по мярката обхваща 67 хиляди 
работници, служители и самоосигуряващи се лица, които ще бъдат подпомогнати по тази мярка, информира министър 
Гълъб Донев. 
Той уточни, че по мярката "60/40" при спад в оборота от 30 процента, интензитета на подкрепа е 50 процента за 
осигурителния доход, върху който са осигурени работниците и съответно 50 процента от осигурителните вноски за 
работодател. При спад в оборота от 40 процента се запазва познатият дизайн на мярката, който беше познат до края ма 
май, т.е. 60 процента подкрепа за осигурителния доход на работниците и служителите и съответно 60 процента за 
осигурителните вноски от работодател, обясни Донев. 
Той обърна внимание, че и при стария дизайн на "60/40" и при новия дизайн с двата спада, броят на предприятията, които 
кандидатстват за тази подкрепа почти не е намалял. Едва три процента е спадът в броя на работодателите, като при броя 
на работниците, които получават подкрепа също не се наблюдава чувствителен спад. Открояват се сектори като 
ресторантьорство и хотелиерство, които при стария дизайн на мярката са получавали около 13 процента от финансовия 
ресурс на помощта, докато при новия дизайн на мярката достигат до около 25 процента от финансовия ресурс, който 
месечно се разпределят към отделните сектори, които месечно получават подкрепа, посочи министър Донев. 
Министър Донев информира още, че по постановлението за изплащане на компенсации на работници и служители, и на 
самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни 
ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична 
обстановка НСТС постигна консенсус, че постановлението се приема с някои технически бележки. Предвижда се да бъдат 
подкрепени лицата, които са засегнати от преустановяването на дейността на предприятията по икономическите дейности 
по заповед на държавен орган - това е министърът на здравеопазването и съответните директори на Регионалните здравни 
инспекции, каза министърът. 
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Предстои Министерският съвет да одобри предложените от НСТС промени в мерките на държавата в подкрепа на бизнеса 
и на заетите работници и служители. 
По-рано през деня стана ясно, че КНСБ настоя 60 на 40 да се върне към стария си вариант, действал до края на месец май 
тази година. Средства да получават всички фирми със спад на оборота от 20 и повече процента, като недостигът на средства 
да се компенсира през предстояща актуализация на бюджета от бъдещият парламент. 
Президентът на синдиката Пламен Димитров аргументира настояването с променената през последните два месеца 
икономическа среда. 
"Както фирмите не могат да бъдат подпомогнати за тока през декември, дотогава я ги има, а ги няма половината, които 
сега са в затруднено положение, така и не можем да превишим мярката по-късно, защото просто тези хора няма да бъдат 
на работа. И няма да свърши работа. Така че сега трябва да разширим входа, да се върнем към 20% спад на продажби, или 
като вариант естествено да направим поне, ако запазим двата прага - 20-30%, а не както са в момента 30-40%", каза той, 
цитиран от БНР. 
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал, подкрепи настояването на КНСБ компенсациите да 
стигат до повече фирми. Според него, ако не може да се върне старото положение, са съгласни компенсации да получават 
фирмите със спад в оборота от 25 на сто, като компенсацията за тях да се намали от сегашните 50 на 40 процента от 
осигурителния доход. 
 
НОВА ТВ 
 
√ КЕВР РЕШИ: Шоково поскъпване на газа  
Спрямо октомври миналата година цената на газа е скочила с 282% 
Рязък скок на цената на природния газ у нас. Комисията за енергийно и водно регулиране окончателно одобри поскъпване 
с над 36 процента. 
 

 
 
Новата цена влиза в сила веднага. Искането на „Булгаргаз” беше цената скочи до 94 лв. за мегаватчас и регулаторът се 
съгласи. Увеличението е над 36%.  
Това обаче е поредното поскъпване на газта в последните месеци. През октомври миналата година цената е била 24 лв. и 
70 стотинки за мегаватчас. От там продължава да расте до днешните 94 лв., което означава, че за една година скокът е 282 
процента. 

 
 
Как се отразява това на крайния потребител? Цената на парното се увеличи с 300 процента на годишна база, а на тока със 
100 процента. Сега, ако има ново поскъпване, то ще е от януари, тъй като дотогава правителството взе решение да няма 
увеличение, а парите ще се компенсират от държавата. 
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Новото поскъпване веднага ще засегне хилядите домакинства, които се отопляват на газ. Tака например семейството 
на Даниела Ячева до миналата зима поддържали средна температура от 25 градуса в дома си, като сметката за отопление 
и топла вода не надвишавала 120 лева месечно. Сега, след като цената скочи, Даниела се опасява, че ще са нужни лишения. 
„Няма да мога да си го позволя и затова обмислям да ми остане пуснат един радиатор само в една стая”, казва тя. 
Вдигането на цената на газа обаче няма веднага да се отрази на парното и тока. Преди няколко дни правителството обяви, 
че цените ще останат същите поне до края на годината. 
От Столичния общински съвет ще свикат извънредно заседание, на което да поискат компенсация от държавата, за да 
може парното в София да не скочи драстично. „Ние не искаме парното за гражданите да поскъпва. Няма такава възможност 
и това не е справедливо, защото най-лесно е това да се фактурира на хората. Те няма да издържат”, казва Георги Георгиев 
– председател на СОС. 
Цената обаче веднага ще се отрази върху част от бизнеса. „За щастие или нещастие, българския бизнес не е газифициран. 
Малка част използва газа като суровина само там, където пряко се използва за производствените процеси и това няма да 
окаже голямо влияние. Негативно ще се отрази непряко през цената на електроенергията”, коментира Добрин Иванов от 
АИКБ. 
Добрата новина, според „Булгаргаз” - въпреки поредния скок, у нас цената била по-евтина от европейската. „Което 
означава, че българския потребител ще заплаща природния газ значително по-евтино. Това се постига в резултат на 
сключените договори и съставния микс, по който „Булгаргаз” ценообразува. Всички тези ползи ние ги прехвърляме и 
сумите, които са заплатили за газ, са със 150 млн. лв. по-малко в сравнение със сумите, които биха платили за доставка, 
ако бяха по европейските”, коментира той. 
За повече информация вижте видеото. 
 
√ Мерките за подкрепа на бизнеса продължават поне до Нова година  
Това реши Националният съвет за тристранно сътрудничество 
Мерките за подкрепа на бизнеса продължават поне до Нова година. Това реши Националният съвет за тристранно 
сътрудничество. 
Над 2 часа отне решението как да изглежда мярката 60 на 40. От КНСБ настояваха условието за кандидатстване по нея да 
е спад в оборота с 20%. Това обаче не беше подкрепено от правителството. Така чрез актуализацията на бюджета до края 
на годината по 60 на 40 ще има 250 млн. лв. Други 100 милиона ще има за „Запази ме”, по която компенсации се изплащат 
и на самоосигуряващи се лица. 
„При спад в оборота 30% интензитетът на подкрепа е 50%. При спад в оборота 40% съответно се запазва дизайнът, познат 
до края на май месец – тоест от 60% подкрепа за осигурителния доход”, заяви министърът на труда и социалната политика 
Гълъб Донев. 
От бизнеса също поискаха промяна в минималния праг, позволяващ кандидатстване. „За да може по-голям брой работещи 
хора и предприятия да бъдат подпомогнати с едни и същи средства. Тук не става дума за отпускане на по-голям обем 
средства”, посочи Ивелин Желязков от АИКБ. 
И този път при „Запази ме” хората, които получават средствата по нея, ще трябва да плащат някои неща сами. 
Споразумение тук също не беше постигнато. „Ако се наложи да излязат в неплатен отпуск заради ограничаване на 
дейността на компанията, в която работят, те трябва да си платят здравните осигуровки”, коментира Ваня Григорова от КТ 
„Подкрепа”. 
Синдикатите настояват още отсега служебното правителство да започне работа, за да може мярката 60 на 40 да продължи 
и догодина. 
Докато синдикати, бизнес и правителство търсиха компромиси, премиерът Стефан Янев прие Националното сдружение на 
общините преди зимния сезон. Главната тема беше финансовата подкрепа към тях, чрез децентрализация на бюджетите 
им. Правителството търси начин как да стане това, за да може да го предложи на редовен кабинет. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БНР 
 
√ Тристранката подкрепи удължаване на мерките 60/40 и „Запази ме”  
Ще бъдат подкрепени лицата, засегнати от затварянето на предприятията за икономически дейности. Целта е подкрепата 
да бъде адекватна на засегнатите бизнеси. Това заяви социалният министър Гълъб Донев след заседанието на НСТС, на 
което бяха обсъдени продължаване на мерките 60/40 и „Запази ме“, предаде БГНЕС. 
Приехме проекта за изменение на наредбата на попечителските съвети на фондовете за пенсионно осигуряване, за 
участието на попечителските съвети като представители на осигурените лица, заявиха от КНСБ. Продължава подкрепата 
на работници и служители, които са били принудени да излязат в неплатен отпуск. Подкрепата е 75% от осигурителния 
доход. Нямаме основание да не подкрепяме продължението на мярката 60/40, но КНСБ са раздвоени от детайли, 
отнасящи се за различни икономически дейности, които трудно се вписват в действащите изисквания. Успяхме да 
постигнем напредък за действията в подкрепа на подобни дейности. Правителството ще положи усилия да подкрепи 
градския транспорт и др. Настояваме категорично за ангажимента от министър Донев, че незабавно това правителство 
трябва да подготви и да започне работа по нова нотификация, за да имаме подготовка, която да се предостави на 
разположение на едно ново редовно правителство. Разчитаме на това, заявиха от КНСБ. 
КТ „Подкрепа” подкрепи продължението на мярката 60/40 също, заяви Ваня Григорова от КТ „Подкрепа”. Ако на хората 
им се наложи да излязат в неплатен отпуск, те трябва да си платят здравните осигуровки, тъй като тези разходи няма да се 

https://nova.bg/news/view/2021/10/01/341502/%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%80-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2021/10/01/341507/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
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поемат за сметка на бюджета, каза Григорова. За попечителските съвети има представители на всички социални 
партньори. Повдигнахме въпроса, че те не могат нищо да направят и нямат никаква роля за осигурените лица. тези съвети 
са само параван за това да функционира въпросното дружество, което и да е то, без да имаме възможност да защитаваме 
правата на осигурените лица, добави Григорова. 
Ивелин Желязков от АИКБ каза, че са подкрепили правителството. Наясно сме, че навременната подкрепа за работещите 
хора е най-важна. 
До края на годината по мярката „Запази ме” са отпуснати 250 млн. лева, като плюс са осигурени още 100 млн., добави 
Донев.  
 
В. Монитор 
 
√ Тристранката реши: Удължават мерките 60/40 и „Запази ме“  
350 млн. лева предвидени за подкрепа на бизнеса до края на годината 
Мерките "60/40" и "Запази ме" в подкрепа на бизнеса заради пандемията да бъдат удължени. Това реши Националният 
съвет за социално сътрудничество по време на заседанието си днес. 
"За да отговорим на очакванията на бизнеса и служителите, се обединихме около решението да подкрепим проекта на 
постановление така, както е предложен, за да може до края на октомври бизнесът да кандидатства за месеците август и 
септември за подкрепа на заетостта”, съобщи след срещата на тристранката социалният министър Гълъб Донев. 
Мярката 60/40 ще бъде удължена до края на тази, "Запази ме" - до средата на идната година. 
По 60/40 до края на годината са предвидени 250 млн. лв., а по "Запази ме" - 100 млн. лв. 
Мярката 60/40 е с нов дизайн и предвижда компенсация за бизнеса според спада в оборота му. За фирмите със спад от 
30% компенсацията ще бъде 50%, а за тези със спад от 40% помощта ще бъде 60%. Бюджетът на мярката е 250 млн. лв. 
Фирмите могат да кандидатстват за компенсации за август и септември до края на октомври. 
Мярката "Запази ме " ще действа до средата на следващата година. По нея могат да кандидатстват служители от бизнеси, 
които са затворени с акт на държавен орган заради епидемията и самоосигуряващи се. Прогнозите са, че ще бъдат 
подкрепени около 66 000 души. 
Относно изплащането на компенсации за работниците и служители на компании, чиято дейност е ограничена заради 
временни ограничения, наложени от държавата, както и за самоосигуряващите се лица също е постигнат консенсус 
постановлението да бъде прието с леки изменения. 
"Там ще бъдат подкрепени лицата, които са засегнати от затварянето на дейността на предприятията по заповед на 
държавен орган", посочи министър Донев. 
Удължава се и подкрепата на работници и служители, които са били принудени да излязат в неплатен отпуск. Подкрепата 
е 75% от осигурителния доход. Социалните партньори са се обединили и са приели постановленията и наредбите за 
допълнително пенсионно осигуряване. 
Подкрепяме продължението на мярката 60/40, заяви Ваня Григорова от КТ „Подкрепа”. Ако на хората им се наложи да 
излязат в неплатен отпуск, те трябва да си платят здравните осигуровки, тъй като тези разходи няма да се поемат за сметка 
на бюджета, допълни тя. Продължава подкрепата на работници и служители, които са били принудени да излязат в 
неплатен отпуск. 
От КНСБ посочиха, че подкрепата е 75% от осигурителния доход, като отбелязаха, че нямат основание да не подкрепят 
продължението на мярката 60/40, но казаха, че са раздвоени от детайли, отнасящи се за различни икономически дейности, 
които трудно се вписват в действащите изисквания. 
Успяхме да постигнем напредък за действията в подкрепа на подобни дейности. 
Правителството ще положи усилия да подкрепи градския транспорт и др. Настояваме категорично за ангажимента от 
министър Донев, че незабавно това правителство трябва да подготви и да започне работа по нова нотификация, за да 
имаме подготовка, която да се предостави на разположение на едно ново редовно правителство. Разчитаме на това, 
заявиха от КНСБ. 
Ивелин Желязков от АИКБ каза, че са подкрепили правителството, и отбеляза, че са наясно с това, че навременната 
подкрепа за работещите хора е най-важна. 
Очаква се правителството да гласува одобрените от Националния съвет за тристранно сътрудничество промени. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Последен ден за регистрация на инициативни комитети, издигащи независими кандидат-президенти  
Днес е последен ден за регистрация в Централната избирателна комисия на инициативните комитети, които издигат 
независими кандидати за президент и вицепрезидент на Република България. 
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До 12 октомври получилите одобрение трябва да предложат в ЦИК за регистрация и кандидатпрезидентските си двойки, 
това се отнася и за партиите и коалициите, които вече получиха одобрение да се явят на вота за нов държавен глава.  
Също днес изтича крайният срок в районните избирателни комисии да се регистрират инициативните комитети, които 
издигат независими кандидати за народни представители. 
 
√ Пореден рекорден месец за приходи към НАП  
Националната агенция за приходите обяви, че към 30 септември са постъпили общо 20,2 млрд. лв., което е с 2 млрд. и 200 
милиона лева повече спрямо същия период на миналата година. Пресцентърът на агенцията отбелязва, че това е пореден 
месец с рекордни приходи, след като към 31 август, институцията отчете 18 млрд. лв. постъпления - с над 2 милиарда лв. 
повече в сравнение с миналата година. 
Изпълнителният директор на НАП Румен Спецов е цитиран да казва, че „подобрената събираемост е повлияна и от липсата 
на репресия и натиск от страна на приходната администрация“. 
 
√ Фумио Кишида е новият премиер на Япония 
Фумио Кишида официално е новият премиер на Япония, наследявайки Йошихиде Суга, който подаде оставка след само 
година на поста, предаде Би Би Си. 
Миналата седмица Кишида (64 г.) спечели надпреварата за лидер на управляващата Либералдемократична партия. 
Той ще се изправи пред широк кръг проблеми, сред които постпандемичното възстановяване и заплахите от Северна 
Корея. 
Ще се опита и да възвърне популярността на партията си след домакинството на олимпиадата. 
Суга реши да се оттегли от поста след спад в рейтинга си заради справянето с пандемията.  
В изненадващ ход Кишида ще свика парламентарни избори на 31 октомври.  
 
√ Ръст на инфлация в еврозоната през септември до 13-годишен връх от 3,4% 
Инфлацията в еврозоната се ускори през септември до 13-годишен връх т 3,4%, като се очаква тя да продължава да 
нараства и през следващите месеци, показват данни на Европейската статистика. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повишава през септември с 0,5% спрямо август, когато нарасна с 0,4%. 
Спрямо година по-рано инфлацията се ускорява до 3,4 от 3,0% през август, докато очакванията на финансовите пазари бяха 
за малко по-слабо повишение с 3,3 на сто. 
Това е най-високата годишна инфлация сред 19-членки, споделящи еврото, от септември 2008 г. и тя продължава да 
нараства все по-далеч над целевото ниво на Европейската централна банка от около 2 на сто. 
 

Графика на индекса CPI спрямо година по-рано 

 
Увеличението на инфлацията през септември отново се дължи основно на високите разходи за енергия, като енергийните 
цени се повишават с 1,3% спрямо август и с цели 17,4% спрямо септември 2020 г. (след повишение с 15,4% през август). 
Потребителската инфлация се ускори предимно в резултат на скока в цената на енергията, най-вече заради растящите цени 
на петрола и природния газ, но растящата инфлация се дължи и на производствените проблеми с веригите на доставки, 
като сами в рамките на септември цените на дълготрайните стоки нараснаха с 2,3% спрямо август. 
Цените на неенергийните стоки пък нарастват през септември с 2,1% на годишна база, но след растеж с 2,6% през август. 
Цените на храните също се повишават с 2,1%, а сените на услугите нараства с 1,7% след годишен растеж с 1,1% през август, 
показват данните на Евростат. 
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С нарастващите цени на природния газ и недостигът на суровини и материала, който засяга всичко - от производството на 
автомобили до това на компютри, инфлацията в еврозоната може да достигне 4% до края на годината, което е два пъти 
повече от целта на ЕЦБ, преди очакваният от централната банка бърз спад на инфлацията в началото на 2022 г. 
Нарушаването на веригите на доставки обаче изглежда се влошава, което увеличава шансовете инфлационният скок да се 
отрази и на основните цени (на т.нар. основна инфлация) и да създаде по-постоянен ценови натиск, тъй като фирмите 
коригират ценовата политика и политиката на заплатите. 
Основната инфлация, която изключва цените на храните и горивата, се повиши през септември с 1,9% на годишна база 
след растеж с 1,6% през юли. 
 
БНТ 
 
√ Стела Балтова: България показа, че е желана дестинация 
Най-късно до утре ситуацията със заседналия кораб ще бъде овладяна. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" 
министърът на туризма Стела Балтова. Тя изключва вариант корабът да потъне изцяло. 
До 15 октомври ще бъде внесен Планът за възстановяване и развитие в ЕК, потвърди и министърът. 
Според Стела Балтова туристическият бранш е бил в пълна мобилизация и са възстановени около 70% от нивата спрямо 
успешната 2019 година. 
"Не мога да кажа, че сезонът е спасен, защото от гледна точка на това, че не сме се възстановили на нивата от 2019 г., но 
туризмът възвърна своята жизнеспособност. България показа, че е желана дестинация", заяви министърът. 
Има ръст на българските туристи на вътрешния пазар спрямо 2019 г, отчете Балтова. 
От днес Израел изважда България от червената ковид зона. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
√ Илияна Цанова: Октомври е крайният срок, за да получим авансови плащания по Плана за възстановяване 
1.6 млрд. лв. са заложени на карта. Ще ги получим ли до края на тази година? Кога е последният шанс да внесем Плана 
за възстановяване и развитие и доколко Европейската комисия иска да преговаря с временно правителство? В 
"Бизнес.БГ" темата коментира Илияна Цанова, зам.-генерален директор на дирекция "Бюджет" в Европейската 
комисия. 
"25 държави членки до момента са предоставили своя план в ЕК, България и Холандия са двете държави, които все още 
не са предоставили своите планове", каза тя. 
Направени са 52 млрд. евро авансови плащания на държавите, които имат одобрени планове, сред тях Италия, Австрия, 
Испания. Били са одобрени и плановете на Румъния и Малта. Предстои разглеждането на още 5 държави. 
"Сроковете са ясно разписани, ЕК право до 2 месеца да разгледа плановете за възстановяване и да ги одобри или да ги 
върне с някои коментари. След одобрението на ЕК Съветът на ЕС трябва да даде своето положително становище и 
след това ЕК има право в срок до 2 месеца да направи авансовото плащане от 11%", обясни Илияна Цанова. 
Очаква се при внасяне на плана да са ясни становищата от двете страни, тъй като ЕК работи в тясно сътрудничество с 
българското правителство. 
Месец октомври е крайният срок, за да получим авансово плащане преди края на годината, тези средства са целеви, 
отбеляза Цанова и предупреди, че авансовото плащане няма да запълни някакви дупки в бюджета. 
"Те са целеви средства за финансиране на инвестиции, които са одобрени по Плана за възстановяване", подчерта тя.  
Цанова препоръча България да започне да прави процедурите по възлагане на обществени поръчки, тъй като сроковете 
са много кратки - това е временен инструмент, който трябва да действа като антикризисна мярка. 
 
√ Министър Денков: Кандидатурата на ректора на СУ ще доведе до разломни линии във висшето образование 
Кандидатурата на ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков за президент ме изненада и даже ме 
притеснява. Не очаквах, че човек от нашите среди ще бъде кандидат на ГЕРБ. Това заяви в "Денят започва" по БНТ 
образователният министър проф. Николай Денков. 
Той обясни, че има две основни неща, които го притесняват в тази кандидатура: 
Едното е, че се вижда, че системата на висшето образование е ангажирана с тази кандидатура, която очевидно ще е на 
ГЕРБ и ДПС. Второто е, че това ще доведе до разломни линии в системата на висшето образование. 
С този акт ще имаме проблеми, смята образователният министър. 
Относно картината на разпространените на ковид в училищата, той обясни, че областите, където ситуацията със заразени 
и карантинирани е най-сериозна, са Кюстендил, Ямбол, Видин и Монтана. 
Два пъти са се увеличили карантинираните учители и около 4 пъти карантинираните ученици. 
Най-притеснителна е ситуацията в Габрово, който вече се намира в тъмночервената зона. 
В Габрово училищата излизат на ротационен принцип - 5, 6, 9 10 и 11 клас излизат на дистанционно обучение, като 
следващата седмица ще бъдат върнати обратно в училище. Тези мерки са предвидени за следващите две седмици, 
обясни министърът. 
Ако Габрово излезе от тъмночервената зона, учениците ще бъдат върнати в другия режим, допълни той. 
Добър пример за ниска заболеваемост е Враца, където има сравнително нисък дял на карантинираните ученици. 
Какво ще се случи в училищата, зависи от 3 неща, подчерта министърът. Това са: 

• как се спазват мерките в училище 

• как се спазват навън 

https://bntnews.bg/news/stela-baltova-balgariya-pokaza-che-e-zhelana-destinaciya-1170655news.html
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• колко хора са ваксинирани 
Моят призив е да не се отпускат нито учителите, нито учениците, трябва да се спазват мерките, защото ние все още 
продължаваме да растем като случаи, категоричен е проф. Денков. 
Не говорим за пълно затваряне, а за ротационен принцип. Освен това, учениците от 1 до 4 клас, 7-ми и 12-ти ще бъдат в 
училище, подчерта той. 
Затварянето към този момент има за цел колкото се може по-бързо Габрово да се върне към червената област и към 
нормален режим, допълни министърът. 
Препоръчително за учителите остава носенето на маска и тестването всяка седмица. При учениците има варианти за 
щадящи тестове, но желание от родителите към момента няма, обясни проф. Денков. 
Хората не искат да спазват тежки изисквания. Към момента аз съм дълбоко убеден и това, което виждаме е, че 
населените места, в които се спазват мерките, ще учат на място, там където не се спазват, ще учат дистанционно, 
смята министърът. 
Той обясни, че след началото на учебната година се наблюдава задържане в броя на ваксинираните учители. 
Законът дава голяма свобода на университетите, нямам притеснения за тях, каза още министърът. 
Ректорите и деканите имат много голяма свобода как да действат, допълни проф. Денков. 
В момента, в който има съмнение за заразено дете, то трябва да бъде изтеглено от другите деца. От там вече се поема от 
РЗИ и се установява състоянието му, обясни министърът. 
  
√ 31 години от обединението на Германия 
Вчера се навършиха 31 години от обединението на Германската демократична република (ГДР) и Федерална република 
Германия (ФРГ), и падането не Берлинската стена. Събитие, емблематично не само за Германия, но и за цяла Европа. 
Канцлерът Ангела Меркел се включи в честванията в Хале. Заедно с нея участваха президентът Франк-Валтер Щайнмайер 
и председателят на Бундестага Волфганг Шойбле. 
Седмица след парламентарните избори в Германия водещите партии започват преговори за съставяне на управляваща 
коалиция. 
В речта по случай Деня на обединението канцлерът Ангела Меркел призова политическите партии да преодолеят 
различията си. Ето какво послание отправи тя към германците в може би последната си важна реч като канцлер: 
"Разбира се, трябва да продължим да изграждаме нашата страна. Може в бъдеще да спорим как, но знаем, че 
решението е в ръцете ни, че трябва да се изслушваме и да разговаряме, че имаме различия, но преди всичко общи неща. 
Бъдете отворени за срещи, бъдете любопитни едни към други. Разказвайте историите си и толерирайте различията 
си. Това е урокът от 31 години германско единство". 
Днес социалдемократите, които спечелиха с малка преднина, и консервативният съюз, в който участва партията на Меркел, 
започват успоредни консултации със Зелените и либералите. Очертава се коалиция от три партии. Меркел призова към 
компромиси, за да се състави кабинет. 
 
В. Труд 
 
√ Ричард Алибегов: Мярката 60/40 в момента е напълно неизползваема  
Мярката 60/40 в момента е напълно неизползваема. Това каза в интервю за предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS 
председател на БАЗ Ричард Алибегов. Той допълни, че е имало две срещи с Министерството на туризма за това как ще 
работят заведенията, също се е говорило и с Министерството на икономиката за обезпечаването на работниците и бизнеса, 
както и среща с министър Гълъб Донев за мярката 60/40. 
„В момента заведенията работят протестно и след 23 часа, въпреки че Министерството на здравеопазването е определило 
краен час до 23 часа. Масово управителите на заведения не се съобразяват с него с мотива, че бизнесът няма да издържи 
на поредната ограничителна мярка“, допълни още Алибегов. 
Според него тази мярка е вършила добра работа за бизнеса, но след идването на служебния кабинет, който е въвел нови 
правила за кандидатстване, мярката е напълно неизползваема. 
 
√ Зоран Заев: След изборите ще имаме добър шанс за преговорите с България 
След изявлението на българския служебен премиер Стефан Янев, че в диалога със Република Северна Македония не 
трябва да се заравяме в миналото, а да търсим решения в бъдеще, македонският премиер Зоран Заев заяви, че след 
изборите в двете страни има добър шанс да се намери решение на блокадата от страна на България за европейската 
интеграция на С. Македония, цитира думите му скопското електронно издание “Сакам да кажам“. 
„Когато изборите приключат, всички политици у нас и в България и навсякъде са по -разумни и отговорни, отколкото преди 
изборите. След изборите у нас и изборите в България това е първата причина да имаме добър шанс. Втората причина е, че 
в преговорите се движим в правилната посока. „Взаимното разбирателство присъства все повече в разговорите и вярвам, 
че чрез диалог ще потвърдим добросъседството, приятелството и сътрудничеството с България“, каза Заев, отговаряйки на 
журналистически въпрос след акцията за залесяване на опожарените територии в тетовското село Теново. 
В България за трети път тази година ще има парламентарни избори на 14 ноември, този път едновременно с 
президентските. В С. Македония местните избори са на 17 октомври, припомня изданието. 
Заев очаква положителните послания да продължат на срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която ще се проведе 
следващата седмица в Словения. 
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„Приемам изявлението на моя колега, премиера Янев, като добро, положително послание. „Ще имаме среща с президента 
Радев в Словения в сряда, заедно с висши служители на ЕС, премиера Янша, канцлера Меркел, президента Макрон и много 
други европейски лидери и ще потвърдим, че това е пътят“, каза Заев. 
 
Мениджър 
 
√ Изпълнителният съвет на МВФ ще разпита Кристалина Георгиева за доклада "Да правиш бизнес" 
Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) ще разпита поотделно управляващия директор Кристалина 
Георгиева и разследващите, изготвили доклада, според който тя е оказвала натиск върху екипа, изготвящ класацията "Да 
правиш бизнес" ("Doing Business"), да бъдат изменени данните в полза на Китай. Това съобщават източници, запознати с 
планираните срещи, информира Ройтерс. 
Съветът ще разпита утре адвокатите от кантора УилмърХейл (WilmerHale) за разследването им по класацията, изготвяна от 
Световната банка, посочиха трима източници. Според разследването като главен изпълнителен директор на Световната 
банка през 2017 г. Георгиева е оказала неправомерен натиск върху служителите да изменят данните в класацията в полза 
на Китай. 
Георгиева, която категорично отхвърля обвиненията, ще се яви лично пред съвета във вторник (5 октомври). Същия ден тя 
трябва да произнесе онлайн реч за годишните срещи на МВФ и Световната банка, планирани за 11-17 октомври, според 
двама източници. 
Тези срещи могат да се окажат решаващи за подкрепата на акционерите на МВФ за Георгиева. 
Засега правителствата на най-влиятелните страни в МВФ, включително на най-големия акционер САЩ, се въздържат от 
публични коментари, предпочитайки вместо това да оставят процедурата за проверка на случая да протече докрай. 
Говорител на МВФ отказа да потвърди дали има планове за такива срещи, а говорители на УилмърХейл в Бостън и 
Вашингтон не отговориха на запитванията за коментар. 
Говорител на Георгиева също отказа да потвърди срещите, но заяви в изявление по имейл, че "тези фалшиви обвинения 
няма да спрат Георгиева, която остава отдадена на изпълнението на крайно важната си мисия в МВФ". 
 
√ Над 70% от населението у нас е вече преброено 
Kъм 1 октомври преброените от преброители и онлайн в цялата страна са 4 886 506 души. Това са 70.65% от населението 
на страната, съобщават от Националния статистически институт. 
За дните от 18 септември на хартия са преброени 2 481 544 души. 
В 18 общини преброеното население е под 50%, като това са предимно малки общини, в които е отчетен нисък процент на 
онлайн преброени, но се очаква преброяването с преброители да компенсира електронното. 
Преброените в София са 919 945 души, или 70.31% от населението на столицата, във Варна те са 263 522 души, или 77.16%, 
а в Пловдив, съответно 246 858 души, или 72.17% от хората в общината. 
Преброяването с преброители ще продължи до 20.00 ч. на 10 октомври. 
До края на статистическото изследване работата си ще продължат и откритите 20 подпомагащи центъра, които гражданите 
могат да посещават, за да се преброят, а преброителите - да получат помощ и отговори на възникнали въпроси по време 
на работата им. Повечето центрове, включително и този в Националния статистически институт на ул. „Панайот Волов“ № 
2 в столицата, работят и в почивните дни - от 9.00 до 18.00 часа. 
 
√ България губи позиции в класация за дигитална конкурентоспособност  
България намалява своята дигитална конкурентоспособност за 2021 г. според World Digital Competitiveness Ranking. 
Тазгодишните резултати поставят България на 52-ро място от общо 64 държави, като се отчита спад от седем позиции 
спрямо 2020 г., когато страната ни заема 45-то място, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата. 
При България се наблюдава спад в проучването за дигитална конкурентоспособност за 2021 г. и в трите основни фактора - 
знание, технологии и бъдеща готовност, и в осем от деветте подкритерия, а именно: таланти, обучение и образование, 
научна концентрация, капитал, технологична рамка, адаптивни нагласи, бизнес пъргавина и ИТ интеграция. 
Въпреки че се наблюдава спад в общото представяне на България, страната заема предни позиции по отношение на някои 
от подкритериите. 
Българска търговско-промишлена палата продължава партньорството си с Института за развитие на мениджмънта /IMD/ с 
участието си във второ проучване за годината, свързано с дигиталната конкурентоспособност. Дигиталната класация е част 
от 30-годишното изследване на Центъра за конкурентоспособност на Института за развитие на мениджмънта. Измерва и 
проследява относителната икономическа конкурентоспособност на повече от 60 водещи икономики, оценявайки 
капацитета на една държава да възприема и изследва цифрови технологии, водещи до трансформация в бизнес моделите, 
правителствените практики и обществото като цяло. 
През 2021 г. САЩ оглавява класацията на IMD за дигитална конкурентоспособност за четвърта поредна година, заедно с 
бързо нарастване в представянето на Япония, Южна Корея и Тайван, a Китай е повишила своята позиция в класацията с 15 
места. 
Институтът за развитие на мениджмънта (IMD) е швейцарска независима академична институция, основана преди 75 
години, се казва в прессъобщението. В продължение на девет години, той е класиран в Топ 3 на годишното глобално 
класиране на Executive Education на FT. Основната му цел е да развие лидери, желаещи да променят организациите и да 
допринесат за просперитет на обществото. 
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√ Отлагат с 4 месеца въвеждането на новите бандероли за алкохол 
Министърът на финансите подписа заповед за отсрочването с 4 месеца на датата, от която трябваше да влязат в сила 
новите образци на бандероли. Така, срокът за въвеждането им се променя от 1 януари 2022 г. на 1 април 2022 година. 
Причината за промяната е постъпило искане за отлагане на срока и проведени разговори с браншови организации, в които 
членуват най-големите вносители, производители и търговци на спиртни напитки в страната, съобщиха от финансовото 
министерство. 
Бизнесът изложи пред министъра на финансите своите мотиви против срока 1 януари 2022 г., като акцентира върху 
възникването на затруднения и пречки в бизнес процесите, свързани с планирането и реализирането на продажбите на 
акцизни стоки при въвеждане на нов образец на бандеролите в този срок. 
Решението на МФ е взето след анализ на редица фактори във връзка с епидемичната обстановка в страната от COVID-19, 
които водят до липса на предвидимост за производителите и търговците на алкохол и затрудненията им свързани с 
планирането и реализирането на продажбите на акцизни стоки. Предприетата мярка ще подпомогне значително 
дейността на бизнеса, като ще създаде възможност да се реализират в търговската мрежа освободените за потребление 
спиртни напитки по стария образец на бандерол. Тъй като алкохолните напитки, които се продават в търговската мрежа, 
са стоки с платен акциз, удължаването на срока за влизане в сила на новия образец няма да окаже пряко влияние върху 
приходите от акциз в държавния бюджет. 
Остава в сила обаче срокът от 1 януари 2022 г. за влизане в сила на новите образци на бандероли за тютюневите изделия. 
 
√ Кьовеши още няма официално българските предложения за делегирани прокурори  
Европейската прокуратура все още не е получила официално шестте български предложения за делегирани прокурори, 
съобщиха от институцията за БНТ. 
Новите номинации бяха обявени в средата на септември - Елена Попова от Специализирания наказателен съд, 
прокурорите от СГП Виктор Тарчев, Станислав Стойков и Анна Алексова, както и зам.-шефовете на окръжните прокуратури 
на Перник - Анита Джамалова и на Кюстендил - Ивайло Илиев 
Кандидатите бяха избрани от Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет, след като ръководената от Лаура Кьовеши 
Европейската прокуратура върна 6 от общо 10-те български кандидати. 
В Европейската прокуратура участват 22 държави членки от ЕС, те имат право на 140 делегирани прокурори. До сега са 
назначени 91, съобщи Кьовеши. Словения е единствената държава, която все още не е предложила своите кандидати. 
Според Кьовеши това затруднява много работата не само на място, но и на цялата институция. 
 
√ Великобритания може да издаде повече временни визи заради недостига на шофьори 
Продължава кризата с доставките на горива за бензиностанциите в Лондон и Югоизточна Англия, но от Асоциацията на 
петролните търговци на дребно заявиха, че като цяло във Великобритания се наблюдава подобрение в резултат на 
въздържането на хората да се презапасяват. Обсъжда се възможност за издаване на повече временни визи за работници 
от чужбина, съобщи БНР. 
Недостигът на шофьори и голямото търсене на горива породи петролна криза във Великобритания, което се изрази в дълги 
опашки пред някои бензиностанции и до затварянето на много от тях. Военни шофьори на цистерни ще започнат да 
помагат с доставките на гориво за бензиностанциите от понеделник. 
Правителството вече оповести издаването на 5000 временни визи за шофьори на камиони и на 5500 визи за работници в 
птицекомбинати. Променен бе първоначалният срок на визите от три на шест месеца. 300 шофьори на цистерни могат да 
започнат работа незабавно. Положението с горивата е най-тежко в Лондон и Югоизточна Англия, докато в Шотландия и 
Северна и Централна Англия затворените бензиностанции са много по-малко. 
 
√ Червена вълна заля световните борси в края на седмицата 
Eвропейските акции се понижиха до най-ниското си ниво от два месеца в ранната търговия в петък, след като данните за 
промишлената активност в еврозоната подчертаха икономическите затруднения, причинени от проблемите с веригата на 
доставки и високите цени на суровините и енергията, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 записа спад от 3,86 пункта, или 0,85%, до 450,95 пункта, поставяйки слабо начало на 
търговията през октомври, който традиционно е труден месец за пазара. Индексът завърши септември с месечен спад от 
3,4%, записвайки най-лошото си месечно представяне от близо година. 
Немският показател DAX се понижи със 132,85 пункта, или 0,87%, до 15 127,84 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 изтри 63,58 пункта от стойността си, или 0,9%, достигайки ниво от 7 022,84 пункта. Френският измерител 
CAC 40 се понижи с 47,53 пункта, или 0,73%, до 6 482,48 пункта. 
Изготвяният от агенция IHS Markit окончателен промишлен PMI индекс за еврозоната се понижи до 58,6 пункта през 
септември спрямо 61,4 пункта през август, записвайки най-слабото темпо на растеж от 7 месеца. Предварителната 
прогноза бе за ниво от 58,7 пункта. Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването. 
В същото време производственият PMI подиндекс, който се взима предвид при оценяването на общата бизнес активност, 
се понижи до 55,6 пункта през септември спрямо 59 пункта през август. 
На пазара се отразиха и слабите данни от азиатските заводи и загубите на Уолстрийт в четвъртък. 
„За акциите комбинацията от забавяне на растежа, макар и при високи нива на търсене, нарастването на инфлацията и по-
високата доходност по облигациите, означават по-висока волатилност и по-малка възвращаемост“, коментира Шарън Бел 
от Goldman Sachs 
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Акциите на британския оператор на пъбове Wetherspoon поевтиняха с 0,19%, след като компанията заяви, че е срещна 
трудности при привличането на работници и регистрирала почти удвояване на годишните загуби. 
Цената на книжата на BMW се повиши с 1,47%, след като автомобилната компания увеличи прогнозата си за годишната 
печалба, тъй като по-високите цени за нови и употребявани превозни средства компенсираха проблемите с веригата на 
доставки. 
Акциите на Daimler поевтиняха с 0,86%, след като компанията съобщи, че нейните акционери са гласували в подкрепа на 
отделянето на филиалът за тежкотоварни автомобили Daimler Truck като самостоятелна единица, която да бъде листната 
на борсата до края на 2021 г. 
Цените на книжата на френската държавна компания за комунални услуги EDF и енергийната група Engie се повишиха 
съответно с 4,78% и 1,25%, след като тарифите за електроенергията не бяха засегнати от плана на френското правителство 
блокира покачването на цените на природния газ и на електричеството. 
Понижения в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса се понижиха в четвъртък, завършвайки септември с най-лошия си 
месечен резултат от началото на годината, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 546,8 пункта, или 1,59%, до 33 843,92 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s се понижи с 51,92 пункта, или 1,19%, до 4 307,54 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq изтри 63,86 пункта от стойността си, или 0,44%, достигайки ниво от 14 448,58 пункта. 
Слабостта на пазара дойде в последния ден на търговия в един тежък месец за акциите, които бях разтърсени от страховете 
около китайския имотен пазар и нарастващата инфлация. S&P 500 завърши септември със спад от 4,8%, регистрирайки най-
лошото си месечно представяне от март 2022 г. Индексът също така остана на 5% под рекордния си връх за първи път от 
година насам. Nasdaq се понижи с 5,3%, записвайки най-лошото си месечно представяне от март 2020 г., а Dow заличи 4,3% 
от стойността си – най-лошия месечен срив от началото на 2021 г. 
„Септември оправда репутацията си и подкопа възвращаемостта на портфейлите от акции, макар и не твърде тежко“, 
коментира Ед Ярдени от Yardeni Research. „Има опасения, че по-високите заплати, цени на енергията и транспортни 
разходи ще натежат върху печалбите и през останалата част на годината, както и през 2022 г. Това определено е тенденция, 
която ще следим. За момента обаче анализаторите остават сравнително оптимистично настроени“, добави той. 
Опасенията относно инфлацията и проблемите с веригата за доставки продължиха да оказват негативно влияние върху 
пазара и в четвъртък. Акциите на Bed Bath & Beyond поевтиняха с 22,18%, след като компанията съобщи, че тези проблеми 
са се отразили на резултатите й за второто тримесечие. Цените на книжата на Walgreens Boots Alliance и Home Depot се 
понижиха с 3,41% и 2,57%. 
Акциите на компаниите от енергийния и финансовия сектор, които бяха сред най-добре представящите се през последните 
седмици, се отдръпнаха в четвъртък. Цените на книжата на Goldman Sachs и JPMorgan се понижиха с 1,78% и 1,36%. 
Загубите през септември доведоха до слабо трето тримесечие за пазара. За тримесечния период Dow се понижи с 1,9%, 
докато Nasdaq Composite е надолу с 0,4%.  S&P 500 запази скромна печалба и все още е с 15% нагоре от началото на 
годината. 
На икономическия фронт, подадените за първи път заявления за помощ при безработица достигнаха 362 хил. през 
последната седмица. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 335 хил. заявления. Октомврийския доклад за 
работните места, които се разглежда като ключов индикатор за следващите действия на Федералния резерв, ще бъде 
публикуван на 8 октомври. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион отчетоха спадове в последната сесия за 
седмицата, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 681,59 пункта, ли 2,31%, до 28 771,07 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi отчете спад от 49,64 пункта, или 1,6%, до 3 019,18 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 изтри 146,7 пункта от стойността си, или 2%, завършвайки сесията при ниво от 7 185,5 
пункта. 
Борсите в континентален Китай и Хонконг останах затворени по случай началото на „Златанта седмица". Те ще останат 
затворени до 7 октомври. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 1,04 пункта, или 0,18%, до 584,32 пункта. BGBX40 се понижи с 0,29 пункта, или 0,21%, до 135,25 пункта. BGTR30 
изтри 1,93 пункта от стойността си, или 0,29%, достигайки ниво от 656,12 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,73 пункта, 
или 0,45%, до 161,47 пункта. 
  
Cross.bg 
 
√ Затварят Прохода на Републиката 
 От утре до края на месец октомври АПИ затваря за движение един от най-натоварените пътища у нас - Проходът на 
Републиката. Причината е планов ремонт на северния склон. 
Ще се ремонтира близо 22 км участък Килифарево - Предела, в област Велико Търново. Целта е повишаване безопасността 
на движение и подготовка за предстоящия зимен сезон. 
Ремонт затваря Прохода на Републиката за близо месец. 
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Леките автомобили ще преминават през прохода "Шипка", а тежкотоварните автомобили ще бъдат пренасочвани по пътя 
Шумен - Карнобат (проход "Ришки") и пътя Омуртаг - Котел (проход "Котленски"). 
 
√ Богдан Кирилов: Срокът на годност на ваксините може да се удължи  
Срокът на годност на ваксините може да се удължи, това вече се направи за "Пфайзер". Европейската агенция за 
лекарствата извърши оценка и потвърди, че срокът може да удължи от 6 на 9 месеца. Така че, за всички доставени в 
страната ваксини, чисто регулаторно, срокът на годност е удължен. Това обясни в "Денят започва" по БНТ Богдан Кирилов, 
директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. Всяка промяна в кратката характеристика не е нещо специфично за 
България, важи за всички останали страни, обясни той. 
Това не е прецедент, случва се за лекарствените продукти, когато се натрупват допълнителни данни и след извършване на 
оценка, срокът на годност бива удължаван. В България в момента има партиди със срок на годност до септември, 
респективно сега той е до декември, обясни Кирилов. 
Близо 6,6 милиона от разрешените до момента ваксини са доставени у нас до момента. Има налични от всички разрешени, 
около 2,5 милиона са поставените дози, а около 550 000 са дарени на държави извън ЕС. 100 000 дози са препродадени на 
Норвегия, водят се преговори, обясни още директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата. 
На база честотата на поставяне на дозите е необходимо да бъдат търсени такива варианти, затова се водят активни 
преговори, подчерта Кирилов. 
 
√ Операцията по спасяване на кораба "Вера Су" продължава 
Операцията по спасяване на заседналия край Камен бряг кораб "Вера Су" продължава. Вчера беше източена част от 
горивото на кораба, но екипажът продължава да отказва да се евакуира. 
Водолази споделиха пред БНТ, че корабът няма как да потъне повече от нивото, на което се намира в момента, защото в 
плитчините, на които е заседнал, дълбочината е между 6 и 8 метра. 
За вчера от кризисния щаб планираха да бъде източено част от горивото на кораба, което се случи на два пъти. Планираше 
се също да бъде разпитан част от екипажа, но този част от него, която е била на вахта по време на злополучния инцидент, 
както и да се извърши водолазен оглед. Заради лошото време разпити не бяха извършени и водолазният оглед не се 
осъществи. Очаква се това да се случи днес. 
Товарът, който остана на кораба "Вера Су", ще бъде изтеглен със специални помпи на три баржи, които ще бъдат осигурени 
от Европейската агенция по морска безопасност. Очаква се въпросните баржи да пристигнат в следващите дни. Все пак 
водата, проникнала в трюмовете на кораба, е разводнила част от азотния тор и именно това налага използването на тези 
помпи. 
Към момента ситуацията на кораба е спокойна. Ако се наложи евакуация, тя може да се извърши или по море със 
специални катери, или по суша. На носа на кораба има специална мрежа от въжета, която е свързана с част от морския 
бряг и по тази мрежа се очаква да се изкачат моряците, ако нещо се случи. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ясни са основните играчи в битката за президентството. Кой кого ще подкрепи в предстоящата кампания и как ще 
се подреди политическият пъзел - в студиото Иван Ченчев от БСП 

- С какво кандидатпрезидентската двойка Анастас Герджиков - Невяна Митева превъзхожда останалите и какви 
партньори ще успее да привлече - в студиото Нидал Алгафари от Инициативния комитет 

- Очакват ли се промени в режима на обучение при увеличения брой заразени с коронавирус ученици - гост 
министърът на образованието проф. Николай Денков 

- Защо ваксини с изтекъл срок на годност ще продължат да се използват още три месеца - в студиото директорът на 
Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов 

- Пореден протест в Стара Загора след тежък пътен инцидент с пострадали. На живо: Какво провокира 
недоволството? 

 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Топ тройката за президент: Уж непартийни, а зад тях партии в кървава битка 
в. Монитор - UK моли наши шофьори с писма да се върнат 
в. Телеграф - Караваната бункер в пандемията 
в. Труд - К. Петков признава че е излъгал Радев 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Поскъпването на водата ще е между 3 и 80% 
в. 24 часа - НАП събра с 2,2 млрд. лв. повече от миналата година 
в. Монитор - ЦИК ни учи как да гласуваме с 2 е-бюлетини 
в. Монитор - Пращат евробункери за товара на Vera Su 
в. Телеграф - Проф. Анастас Герджиков иска да върне нормалността: не съм политик, а българин, готов да плати цената на 
обединението 
в. Телеграф - Закопчаха ученика, помел трите девойки 
в. Труд - "Vera Su" на косъм от потъване 
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Водещи интервюта 
в. 24 часа - Росица Матева, зам.-председател и говорител на Централната избирателна комисия: Може да купим повече от 
1600 машини за гласуване, за да има по 2 устройства в над 30 000 секции 
в. 24 часа - Сийка Милева, говорител на главния прокурор: Ако закрият спецправосъдието, има риск да паднат запорите на 
3 млрд. лв., вероятно свързани с престъпления 
в. Монитор - Д-р Мария Петрова, адвокат по медицинско право: Потъпкване на правата е детските градини да работят 
само за ваксинирани родители 
в. Телеграф - Изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров: Рискът от фалшификации на вота с машините 
е една стотна 
в. Труд - Доц. Григор Сарийски, Институт за икономически изследвания на БАН, пред "Труд": Ще закриват предприятия 
заради "зеления преход" 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Истинската битка за президентския пост ще е на втория тур и тя ще е "на кръв" 
в. Монитор - И късно, и никога, или как армията подкара ТИР 
в. Телеграф - Таблетът като оръжие срещу войната по пътищата 
в. Труд - Конституционна философия: Президентът 
в. Труд - Прокопиев слага адвоката си в Конституционния съд 
 
√ Предстоящи събития в страната на 4 октомври 
София. 

- От 15.30 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще връчи отличията на лауреатите 
на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов" за 2021 година. 

- От 10.00 ч. Централната избирателна комисия ще проведе заседание. 
- От 10.00 ч. в парка на Военна академия „Г. С. Раковски" ще бъде открита новата учебна 2021-2022 година за 

студенти. 
- От 17.00 ч. в Галерия "Little Bird Place" ще бъде открита експозицията „Nature takes back. 
- От 17.30 ч. в централата на ПП АБВ рамките ще бъде представена книгата на академик Васил Сгурев „От Курск до 

Източна Прусия". 
- От 17.00 ч. в галерия „Стубел" ще бъде открита експозицията на Анна Цоловска и Николета Иванова - Стоимирова. 

*** 
Банкя 

- От 11.30 ч. пред Банята ще се състои брифинг по повод предложение за бъдеща експлоатация на минералната 
баня. 

*** 
Бургас 

- От 11.00 ч. в Заседателната зала на Община Бургас на пресконференция, на която ще бъдат представени 
инициативите, посветени на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи - 09 октомври. 

- От 18.00 ч. в Дома на писателя ще се състои премиера на стихосбирка „Езикът на птиците" с автор Милка Стоянова. 
*** 
Варна 

- От 10.00 ч. пред сградата на Машинно-технологичния факултет на Техническия университет в града ще се проведе 
официално откриване на академичната 2021/2022 година. 

*** 
Монтана 

- От 19.00 ч. в Драматичен театър - Монтана ще изнесе безплатен спектакъл в памет на Мариана Димитрова. 
*** 
Пловдив 

- От 10.30 ч. в с. Царацово ще се състои официалното откриване на инвестиция във фабрика за 
високоспециализирана оптична техника в Тракия Икономическа Зона Пловдив. 

*** 
Смолян 

- От 18.00 ч. в Театъра в Смолян ще бъде открит Международният фестивал за детска и младежка публика 
„Забранено за възрастни" с българския куклен филм „Благуните". 

*** 
Стара Загора 

- От 9.45 ч. в зала 2 на Общината кметът Живко Тодоров и неговите заместници ще дадат пресконференция. 
- От 19.00 ч. в Младежкия дом ще се състои избор на Кмет на Млада Загора. 
- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Лъжци по неволя" от Антъни Нийлсън. 

*** 
Хасково 

- От 11.30 ч. в Общината ще бъдат връчени наградите на участниците във фотоконкурса "Аз обичам Хасково"- 
Ваканция 2021. 
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- От 16.00 ч. в зала „Марица" на Областната администрация ще бъдат връчени отличия за цялостен принос на 
учители и директори. 

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

