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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Novini.bg 
 
√ 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, 
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. 
 
Economy.bg 
 
√ Бизнесът против Плана за възстановяване в сегашния му вид 
Работодателите няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията 
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. Това стана ясно след 
заседание на Националния икономически съвет (НИС) по инициатива на АИКБ, на което беше обсъден проекта на 
Национален план за възстановяване и устойчивост. 
„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%. 
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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. 
 
БГ Предприемач 
 
√ По инициатива на АИКБ, Националният икономически съвет (НИС) е обсъдил проекта на Националния план за 
възстановяване и устойчивост 
Членовете на НИС са заседавали в петък. Представителите на 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., съобщиха от АИКБ. 
Работодателите не съгласуват плана в този му вид поради влошената програма за икономическа трансформация, освен и 
за енергийния преход и съдебната реформа- главните проблеми поред ЕК. 
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, според Васил Велев, председател на АИКБ. 
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. 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. 
 
Publics.bg 
 
√ АИКБ стартира 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 
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 
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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. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Най-засегнатите от пандемията сектори "нямат достатъчно спад в оборота", за да се включат в 60/40 
Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България, в ефира на предаването “Бизнес старт”, 
04.10.2021 
Прагът пред компаниите, за да се възползват от пандемичните мерки на правителството са прекалено високи. Дори и най-
засегнатите сектори ще срещнат трудности да кандидатстват за компенсации, а това не са секторите, в които има най-
много заети. Това заяви Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България, в ефира на предаването 
“Бизнес старт” с водещ Живка Попатанасова.  
Миналия петък беше проведен Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който бяха разгледани темите за 
антикризисните мерки, който действаха до края на месец юли. От август месец насам мерки няма, но при актуализирането 
на бюджета бяха предвидени финансови средства за такива. Това са мерките “60 на 40” и “Запази ме+”. Дискусиите на 
Съвета за тристранно сътрудничество имаха за цел да се изясни дизайна на тези мерки. 
“Нашите искания на Съвета бяха за преформатиране на мерките, като ние бяхме поискали да се включи допълнителен 
праг за “60/40” при спад от оборота над 25%. В такъв случай да се включи допълнителна активация на мярката, която 
да компенсира от разходите за труд до 40%.”  
Добрин Иванов обясни, че до момента в мярката "60/40" има два прага. Единият е при спад от оборота над 30%, когато се 
компенсират 50% от разходите за труд, а другият е при спад от оборота над 40%, когато се компенсира 60% от разходите 
за труд.  
“Това наше предложение не беше прието. Аргумента за отказа беше, че е необходима допълнителна нотификация на 
тази промяна от Европейската комисия, която ще забави стартирането на мярката.” 
Аргументите, който Дорбин Иванов представи в защита на своето предложение, са, че спад от оборота в размера на 30% 
или 40% е прекалено голям. Само най-засегнатите сектори могат да се класират по тази мярка, които са туризма, 
хотелиерство, ресторантьорство, авиотранспорт, както и някои видове услуги. Но това не са секторите, в които има най-
много заети. Друг аргумент е, че дори най-засегнатите пак трудно могат да спечелят компенсиране при толкова висок праг.  
“Трябва да се отчете и момента на инфлацията. Да, фирмите и предприятията имат спад от оборота в сравнение 
с 2019 г., но за сметка на това заради инфлацията са вдигнали цените на своите услуги. Поради тази причина 
бизнесите отчитат в абсолютен размер по-малък спад и не могат да се включат в мерките.”  
Добрин Иванов посочи, че е парадоксално как разходите се увеличават - заради споменатата инфлация, цената на 
електроенергията, покачването на средната работна заплата с 10% за 2 години, приходите спадат, но не достатъчно за 
компенсация.  Съвкупната тежест на всички тези фактори може да доведе до фалити в най-засегнатите браншове. 
Целият разговор вижте във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ Добрин Иванов: Компаниите не могат да се възползват от пандемичните мерки 
Очаквам фалити в най-засегнатите браншове, предупреди представителят на от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България 
Прагът пред компаниите, с които те могат да се възползват от пандемичните мерки на правителството, са прекалено 
високи. Дори и най-засегнатите сектори ще срещнат трудности да кандидатстват за компенсации, а това не са секторите, в 
които има най-много заети. Това коментира в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Добрин Иванов от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Той напомни, че миналия петък се е провел Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който са разгледани 
темите за антикризисните мерки, който действаха до края на месец юли. 
От август насам, обаче мерки няма, но при актуализирането на бюджета бяха предвидени финансови средства за “60/40” 
и “Запази ме+”. Дискусиите на Съвета за тристранно сътрудничество имаха за цел да се изясни дизайна на тези мерки. 
“Нашите искания на Съвета бяха за преформатиране на мерките, като ние бяхме поискали да се включи допълнителен праг 
за “60/40” при спад от оборота над 25%. В такъв случай да се включи допълнителна активация на мярката, която да 
компенсира от разходите за труд до 40%”, поясни той.  

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/98567-nay-zasegnatite-ot-pandemiyata-sektori-nyamat-dostatachno-spad-v-oborota-za-da-se-vklyuchat-v-6040
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Добрин Иванов обясни, че до момента в мярката "60/40" има два прага. Единият е при спад от оборота над 30%, когато се 
компенсират 50% от разходите за труд, а другият е при спад от оборота над 40%, когато се компенсира 60% от разходите 
за труд. 
“Това наше предложение не беше прието. Аргументът за отказа беше, че е необходима допълнителна нотификация на 
тази промяна от Европейската комисия, която ще забави стартирането на мярката”, каза още представителят на 
работодателската организация. 
Аргументите, който Добрин Иванов представи в защита на своето предложение, са, че спад от оборота в размера на 30% 
или 40% е прекалено голям. 
Само най-засегнатите сектори могат да се класират по тази мярка, които са туризма, хотелиерство, ресторантьорство, 
авиотранспорт, както и някои видове услуги. Но това не са секторите, в които има най-много заети. Друг аргумент е, че 
дори най-засегнатите пак трудно могат да спечелят компенсиране при толкова висок праг. 
“Трябва да се отчете и моментът на инфлацията. Да, фирмите и предприятията имат спад от оборота в сравнение с 2019 г., 
но за сметка на това заради инфлацията са вдигнали цените на своите услуги. Поради тази причина бизнесите отчитат в 
абсолютен размер по-малък спад и не могат да се включат в мерките”, посочи Добрин Иванов. 
Според него е парадоксално как разходите се увеличават – заради споменатата инфлация, цената на електроенергията, 
покачването на минималната работна заплата с 10% за две години, при което приходите спадат, но това не достатъчно за 
компенсация.  
"Съвкупната тежест на всички тези фактори може да доведе до фалити в най-засегнатите браншове, предупреди 
представителят на от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Вицепремиерът Пеканов и двама министри ще участват в срещата на Съвета на ОИСР 
Министърът на външните работи Светлан Стоев, вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на финансите 
Валери Белчев ще участват във втората част на годишната среща на Съвета на ОИСР на ниво министри в Париж  
По покана на държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен и генералния секретар на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман министърът на външните работи Светлан Стоев заминава за Париж, 
начело на българската делегация за участие във втората част на годишната среща на Съвета на равнище министри, която 
ще се състои в централата на ОИСР на 5-6 октомври 2021 г. Освен министър Стоев – ръководител на постоянно действащия 
Междуведомствен координационен механизъм за присъединяване на Република България към ОИСР, делегацията 
включва заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов и министъра на 
финансите Валери Белчев. 
Министерската среща на Съвета на ОИСР е най-високият форум на организацията, в който участие взимат министрите на 
външните работи, финансите, икономиката, търговията на страните членки и на партньорски държави на ОИСР, както и 
представители на други международни организации. Форумът тази година се председателства от САЩ със заместник-
председатели Люксембург и Република Корея и преминава под надслов „Споделени ценности: Изграждане на зелено и 
приобщаващо бъдеще“. 
В продължение на първата част на министерския форум на ОИСР, състояла се на 31 май - 1 юни 2021 г. в хибриден формат, 
срещата в Париж ще дискутира актуалните глобални предизвикателства, изискващи засилено международно 
сътрудничество като изменението на климата, прехода към нулеви емисии и изграждането на „зелено“ бъдеще, 
възможностите, които дигиталната трансформация предоставя за постигането на приобщаващо бъдеще и за намаляване 
на социалните неравенства и др. По време на събитието страните-членки на ОИСР се очаква да приемат изявление за 
визията на организацията по случай нейната 60-годишнина, която се отбелязва тази година. 
Присъединяването на България към ОИСР е един от основните външнополитически приоритети на страната ни. Като сходно 
мислеща държава, която споделя принципите и ценностите на ОИСР, България има готовността и решимостта да бъде част 
от глобалната общност на ОИСР и да допринася за постигането на решения по важни теми от глобалния дневен ред. 
 
√ Трима заместник-министри са освободени със заповед на премиера Стефан Янев 
Най-късно до утре ситуацията със заседналия кораб ще бъде овладяна. Това заяви в "Денят започва с Георги Любено  
Със заповед на министър-председателя Стефан Янев са освободени трима заместник-министри. 
От длъжността заместник-министър на младежта и спорта е освободен Росен Барчовски. 
Енчо Мирчев е освободен от длъжността заместник-министър на вътрешните работи, а Захари Христов е освободен от 
поста заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от правителствената пресслужба. 
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√ 12 са регистрираните кандидати за президент до момента 
12 кандидатпрезидентски двойки са регистрирани в ЦИК като независими. Окончателният брой ще стане ясен до 12 
октомври. Трите кандидатпрезидентски двойки, които са издигнати от Инициативни комитети, но получават 
подкрепа от основните политически партии, вече са регистрирани в ЦИК. 
Румен Радев и Илияна Йотова влизат в надпреварата за "Дондуков" 2 с равносметка на свършеното в първия си мандат и 
с очакване промените да се случат. Смятат, че последните пет години са променили обществената атмосфера. Вярват, че 
предстои ценностен избор. 
Кандидатпрезидентската двойка проф. Анастас Герджиков и полк. Невяна Митева тръгна със заявка да работи за 
обединението на нацията. Очаква подкрепа от всички партии, най-напред от десните. Искат да водят позитивна кампания, 
без компромати. 
Лозан Панов и Мария Касимова тръгват към изборите с убеждението, че отвоюването на институциите зависи от всички 
свободомислещи хора. От тях очакват и подкрепа. Панов посочва като своя кауза независимостта на съдебната система. 
Инициативният комитет, зад който стоят 66 души, регистрира днес Анастас Герджиков и Невяна Митева в ЦИК. От комитета 
са убедени, че президентът трябва да бъде добре приет от всички слоеве на обществото. 
"Кампанията, която нашите кандидати ще водят, ви обещавам, че ще бъде абсолютно конструктивна, делова и не 
мисля, че нашите кандидати ще отправят каквито и да е забележки към останалите кандидати. Президентът на 
България трябва да очаква подкрепа и трябва да получи подкрепа от всички българи. Не може при избор за президент 
българите да бъдат делени на партии. Това не е партиен избор. Това е държавен избор и цялата държава трябва да 
участва в това", коментира Радомир Чолаков - член на Инициативния комитет. 
Инициативен комитетет, в който влизат 37 души, регистрира в последния възможен момент Лозан Панов и Мария 
Касимова за президентските избори. Председателят на ВКС ще бъде в неплатен отпуск по време на кампанията. От 
комитета влизат в кампанията с надежда да се чуят посланията им за справедливост и върховенство на правото. 
"Без да се изчисти правосъдието, нищо друго в държавата не може да заработи. Никой не ни е търсил, от нито една 
партия досега. И от "Демократична България" и "Изправи се БГ! Ние идваме" бяха с нас на протестите. Не се надяваме, 
че партиите от демократичната общност, които са въздигнали също своя ценност правосъдието и върховенството 
на правото, ще имат възможност и желание да подкрепят тази кандидатура", каза Велислав Величков - председател 
на Инициативния комитет. 
В последния възможен ден първо се регистрира Луна Йорданова. Тя качи снимки във Фейсбук от регистрацията с думите: 
"Промяната сме самите ние и ще го докажем като гласуваме за себе си, чрез Луна Йорданова". 
В надпреварата за президентския пост се впускат още лидерът на НФСБ Валери Симеонов, Волен Сидеров от "Атака", 
лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, от Българска социалдемокрация Александър Томов, председателят на 
сдружение „Азбукари" Цвета Кирилова, както и русофилът, обвинен в шпионаж Николай Малинов. Все още не е известен 
кандидатът за президент на ДПС, както и на ВМРО. 
 
√ Европейската агенция по лекарствата одобри прилагането на трета доза на ваксините на "Пфайзер" и "Модерна" 
Вчера се навършиха 31 години от обединението на Германската демократична република (ГДР) и Федерална република  
Европейският регулатор одобри трета доза от ваксината против КОВИД-19 на "Пфайзер", както и на "Модерна", за 
лица над 18-годишна възраст. 
Според Европейската агенция по лекарствата третата ваксина ще може да се поставя поне шест месеца след като е била 
инжектирана втора доза. 
Ето пълното съобщение, публикувано на сайта на Министерството на здравеопазването. 
Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) към ЕМА стигна до заключението, че допълнителна 
доза от ваксините срещу COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) и Spikevax (Moderna) могат да бъдат приложени на хора със 
силно отслабена имунна система поне 28 дни след като им е поставена втората доза. 
Тази препоръка идва в резултат на проучвания, които са показали, че допълнителна доза от тези ваксини повишава 
способността за образуване на антитела срещу вируса, който причинява COVID-19, при пациенти с органна трансплантация 
с отслабена имунна система. 
Въпреки, че няма преки доказателства, че способността да се образуват антитела при тези пациенти е създала защита 
срещу COVID-19, се очаква, че допълнителната доза ще повиши защитата поне при някои пациенти. ЕМА ще продължава 
да проследява всички появили се данни във връзка с нейната ефективност. 
Продуктовата информация на двете ваксини ще бъде актуализирана, за да включи тази препоръка. 
Бустер дози 
Важно е да се направи разлика между допълнителна доза при хора с отслабена имунна система и бустер доза при хора с 
нормална имунна система. 
По отношение на последните, CHMP е извършил оценка на данни за Comirnaty, които показват повишение на нивата на 
антитела при прилагане на бустер доза около 6 месеца след втората доза при хора на възраст от 18 до 55 години. Въз 
основа на тези данни CHMP прави заключение, че прилагането на бустер дози може да се обмисли най-малко 6 месеца 
след втората доза при хора на 18 години и по-възрастни. 
Прилагането на бустер дози ще следва официалните препоръки на национално ниво, дадени от органите по обществено 
здраве, предвид последните получени данни за ефективност и всички съображения по отношение на безопасността. 
Рискът от възпалителни заболявания на сърцето или други много редки нежелани реакции след поставяне на бустер доза 
не е известен и се проследява внимателно. Както при всички лекарства, ЕМА ще продължава да преглежда всички данни 
за безопасност и ефективност на ваксината. 
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За Comirnaty, повече информация относно препоръките за прилагането на бустер дози ще бъде налична в актуализираната 
продуктова информация. 
За Spikevax, СНМР към момента оценява данните в подкрепа на приложението на бустер доза. След приключване на 
оценката EMA ще съобщи резултата 
Национални ваксинационни кампании 
Провеждането на ваксинационни кампании в ЕС остава прерогатив на националните технически консултативни групи по 
въпросите на имунизацията, които ръководят ваксинационните кампании във всяка държава членка на ЕС. Тези органи са 
в най-добрата позиция да вземат предвид местните условия, включително разпространението на вируса (особено 
вариантите от най-голямо значение), наличието на ваксини и капацитета на националните здравни системи. 
EMA ще продължи да работи в тясно взаимодействие с националните власти и Европейския център за превенция и контрол 
на заболяванията (ECDC) за оценка на наличните данни и даване на препоръки за защита на обществото по време на 
продължаващата пандемия. 
 
√ Световната търговия възстанови темповете си 
Търговията в свeтовен мащаб е достигнала нивата си от периода преди пандемията, обявиха от Световната търговска 
организация. 
Прогнозите са, че до края на годината обемът на търговия ще бъде над 10%. В първото тримесечие той е бил под 8 на сто. 
Очакванията са, че следващата година ще има ръст с близо 5 процента. 
Според организацията забавените доставки на някои стоки няма да предизвикат криза. 
Основната заплаха остава пандемията. За това от Световната търговска организация призовават за справедливо 
разпределение на ваксините между държавите по света. 
 
БНР 
 
√ Д-р Венелин Тодоров е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2021 година 
На 4 октомври се навършват 118 години от рождението на Джон Атанасов, българският изобретател, създал един от 
първите електронни цифрови компютри. На негово име е учредена инициативата награда "Джон Атанасов". Престижните 
отличия  са за изявени в световен мащаб млади български учени, постигнали изключителни резултати в областта на 
компютърните науки и технологиите. Президентът Румен Радев връчи отличията на лауреатите в различните категории на 
церемония на „Дондуков“ 2.  
"Вече 19-та година президентството е трибуна на вашите върхови постижения като млади учени и на забележителните 
успехи  на нашите ученици в олимпиадите по информатика и информационни технологии. От самото създаване на 
конкурса през 2003 година досега всички тези млади хора са личности вече със забележителни кариери. Като президент 
на Република Българи аз се гордея с техните постижения и с факта, че много от тях ръководят научни лаборатории, звена 
в едни от най-престижните университети в света - факт, с който трябва да се гордеем всички. И не само това- техните 
постижения са добре известни сред научния елит в света. И те се прилагат в едни от най-развитите страни, защото водят 
до върхови резултати в различни важни области - науката, образованието, икономиката, медицината, сигурността на 
информацията. Вие ни давате с вашите постижения увереност, че България има бъдеще като модерна европейска 
държава“, каза Румен Радев. 
Носител на голямата награда „Джон Атанасов“ за тази година е 34 годишният доктор по математика Венелин Тодоров, 
който работи в България в Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на 
науките.  
"Огромна привилегия за мен като завършил и работещ в България е да получа тази награда, защото разбрах, че аз съм 
вторият работещ в България и завършил тук, който я получава. Всички останали участници работят в чужбина. За мен това 
е признание и за българската наука", каза за БНР Венелин Тодоров. 
Основните постижения на Венелин Тодоров са свързани със създаването на високоефективни подходи за оптимизация на 
алгоритми и моделиране на сложни системи. Разработените от учения алгоритми намират приложение при моделиране 
на невронните мрежи в изкуствения интелект, киберсигурността, високопроизводителните пресмятания в квантовата 
механика и финансовата математика.  
"Квантовите компютри е хубавото, че те могат да извършват много по-бързо изчисленията и това като се внедри има такава 
точка по програма "Цифрова Европа", според която до 2030 година Европа трябва да разполага с периферни и неутрални 
клъстерни възела и да разполага с първия си квантов компютър. Това ще подпомогне постигането на една от целите по 
тази програма" 
Разработките на Венелин Тодоров се използват с успех при изготвянето на по-точни прогнози при атмосферни процеси 
при пренос на вредни емисии, за въздействието върху човешкото здраве, устойчиво земеделие и екология:  
Младият учен ще остане да работи в България. 
"Надявам се тук да остана, средата е добра. Искам тук да остана". 
 
√ 45 изнесени центъра ще помагат в процеса на преброяването 
45 изнесени центъра ще помагат в процеса на преброяването, съобщиха от Националния статистически институт. 
Към вече съществуващите пунктове се добавят и нови като ще се работи във всеки район на столицата. 
Вече е възможно да изтеглим преброителната карта от специалния сайт за преброяването, която да попълним сами или 
изпратим на института онлайн, по пощата или да я занесем в един от 45-те преброителни центъра в цялата страна. В 
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преброителните центрове се оказва и методическа помощ как да попълним преброителната карта, там има и бланки на 
картата. 
За преброилите се онлайн остава възможността да изпратят своя преброителен номер по специално създаден мейл на 
НСИ. 
До 10 октомври преброителите ще посещават домовете до 20 ч. всеки ден, въпреки че много от тях са се отказали да 
работят заради риск от заразяване с коронавирус.   
 
√ Шефът на Еврогрупата очаква спад на инфлацията догодина 
Председателят на Еврогрупата Паскал Донахю определи повишаването на цените на енергията като „широко и с много 
лица“. 
След вчерашното заседание на Еврогрупата в Люксембург той уточни, че след проведените дискусии с Еврокомисията и 
Европейската централна банка се е наложило становището, че голяма част от явленията в момента, в т.ч и инфлацията, са 
временни и ще започне спад през следващата година.  
Въпреки това финансовите министри на страните-членки от еврозоната са подчертали необходимостта да се подкрепят 
най-уязвимите от енергийна бедност домакинства чрез целенасочени мерки. 
Еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони заяви, че най-важната причина за скока на цените на газа е високото 
му глобално търсене, най-вече в Азия, както и недостатъчното му предлагане. Като други причини той посочи сезонните 
фактори и забавената заради пандемията поддръжка на инфраструктурата. 
 
√ Франция и Испания призовават за общоевропейски отговор на скока на енергийните цени 
Франция и Испания призоваха в понеделник за координиран европейски отговор на скока в световните цени на енергията, 
за да се защитят най-бедните граждани и конкурентоспособността на компаниите, както и да се защити амбициозният план 
на Европа да спре да отделя въглероден диоксид (CO2) до 2050 година, съобщава Ройтерс. 
Цените на природния газ в Европейския съюз се повишиха до рекордно високи стойности, тъй като основният доставчик 
на газ в блока Русия продължава с политиката си на ограничение на доставките, оказвайки допълнителен ценови натиск 
върху европейските потребители преди началото на зимния отоплителен сезон. 
В понеделник ноемврийските фючърси на газа в нидерландския хъб TTF, който се използва като европейски бенчмарк, 
нараснаха с нови 5,55%, достигайки ново рекордно високо ниво от 99,185 евро на мегаватчас (MWh), като от началото на 
годината тази цена на газа се повиши с над 400%. 
"Това, което виждаме, е безпрецедентен скок в цените на енергията“, каза испанският финансов министър Надя Калвино 
пред репортери преди началото на днешна среща на финансовите министри от еврозоната в Люксембург (среща на 
Еврогрупата). 
"Това не е въпрос, с който можем да се справим на национално ниво, имаме нужда от координиран европейски отговор“, 
каза тя и добави, че страната й е подготвила документ за възможните варианти. 
Калвино посочи, че един от тези варианти е създаването на стратегически европейски резерв за природен газ, който ще 
помогне на 27-членния блок с 450 милиона потребители да договори по-ниски цени, отколкото ако същите покупки се 
извършват индивидуално от отделните страни членки. 
"Ние научихме чрез преговорите за доставката на ваксини срещу Covid-19, че сме по-силни, когато говорим в един глас“, 
каза тя. 
Испания също така желае да види действия за спиране на спекулациите на пазара с разрешителни за емисии на въглероден 
диоксид (CO2), което допълнително повишава енергийните цени, посочи още Надя Калвино. 
Френският финансов министър Брюно льо Мер направи подобни коментари, като каза, че ще предложи по-добро 
регулиране на европейските складови запаси на природен газ и премахване на връзката между цената на 
електроенергията с цените на газа в полза на обвързването им със средните производствени разходи във всяка страна от 
ЕС. 
"Европейският енергиен пазар има едно ключово предимство - той осигурява доставките на енергия навсякъде в Европа. 
Но този пазар има и един голям недостатък - привеждането в съответствие на цените на електроенергията с цените на 
природния газ", посочи Льо Мер при влизането си на срещата на Еврогрупата. 
Той подчерта, че тази връзка е неефективна и създава "задънена улица" за прехода на Европа към възобновяеми 
енергийни източници. Брюно льо Мер също така каза, че политиците трябва да обяснят на избирателите, че борбата срещу 
изменението на климата ще доведе до дългосрочно увеличаване на разходите за енергия. 
"Години, а не месеци, ще трябва да се сблъскваме с повишено ниво на цените, защото има нужда от повече електроенергия 
и има връзка между електричество и газа“, коментира френският финансов министър. 
"Необходимо е също така да се инвестират повече във възобновяеми източници и може би в ядрени централи. Това 
означава много пари, които може да са необходими", допълни той. 
Според него справянето с дълготрайно повишаване на цените на енергията "ще бъде един от основните политически 
въпроси през следващите години". 
 
√ Ниска избирателна активност на местния вот в Италия 
В Италия приключи двудневния местен вот. Право на глас имаха над 12 милиона италианци за избор на кметове в над 1500 
общини включително в Рим и други големи градове. Само в Калабрия се избира и областен управител. 
Избирателната активност е ниска – 54,69 % или с близо 7% по-малък интерес на електората от преди пет години. Рекордно 
нисък е той в големите градове Торино, Милано и Неапол с негативен рекорд от около 48%.  
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Преброяването на гласовете е в ход и окончателните резултати ще са ясни вероятно през първите часове на утрешният 
ден. 
Поради порои и свлачища в област Лигурия, където бяха спрени влаковете за и към Торино и затворена магистралата, бе 
затворена и изборна секция в град Савона и преброяването на гласовете ще стане утре. 
Според прогнозните резултати, кандидатите на лявоцентристките коалиции печелят в Милано, Торино, Неапол и Болоня. 
В Рим надпреварата е между бившия икономически министър Роберто Гуалтиери от Демократическата партия и юриста 
Енрико Микети от дясната коалиция. Настоящия кмет Вирджиния Раджи от Пет звезди е трета и няма шансове според 
данните на екзитпол.  
 
√ Рекорден ръст на цените на недвижими имоти в Европа 
Заради пандемията цените на жилищата и наемите в Европа отбелязаха рекорден ръст, а продължаващите протести 
накараха политиците да търсят решения, съобщи БГНЕС като се позова на Евростат. 
Пандемията породи опасения за нарастващо социалното неравенство, финансова нестабилност и политическа 
поляризация, тъй като все повече хора са хванати в капана на високите наеми. 
По данни на Евростат, цените на жилищата в страните от ЕС са се увеличили с 30,9% от 2010 г. насам. 
През първото тримесечие на тази година в Люксембург цените са се повишили със 17%, в Дания – с 15,3%, в Чехия - с 11,9%, 
с 11,3% в Холандия, в Германия - с 9,4%, във Франция – с 5,5% и с 6,7% в Белгия. 
Данните сочат най-висок ръст от средата на 2007 г., докато според Европейската централна банка (ЕЦБ), Германия, Франция 
и Нидерландия представляват близо три четвърти от общото увеличение на цените на жилищата в региона през миналата 
година. 
Анализатори твърдят, че ниското предлагане на жилища, притокът на имигранти, най-ниските лихвени проценти досега, 
спестяванията, предизвикани от Covid-19, и нарастващото желание за дистанционна работа са ускорили възходящата 
тенденция в цените. 
„Част от хората предпочитат да напуснат градските райони, защото вече не могат да си позволят апартаментите в тях. Такъв 
е случаят в Лондон, в Париж, в Рим, а сега, за съжаление, все по-често и в Берлин“, отбеляза кметът на Берлин - Михаел 
Мюлер. 
Средната цена на имот в Германия е около 500 000 долара, а цените на жилищата в Берлин са се увеличили със 148% за 10 
години. 
Цените в Швеция са нараснали средно с 14% през последните 12 месеца. Средната цена на самостоятелна къща в Стокхолм 
е 830 000 евро, а за апартамент трябва да се платят 470 000. 
Средната цена за квадратен метър на апартаментите в австрийската столица Виена е над 5 248 евро. 
Цената на средноголям апартамент във Великобритания се е увеличила с 60% от 2010 г. и с 80% в Лондон. 
За 10 г. цените на имотите във Франция са се увеличили средно с 22%, като цените за квадратен метър в Париж надхвърлиха 
10 000 евро. 
 
Investor.bg 
 
√ Държавата иска да набере рекордните 500 млн. лв. дълг на аукцион за ДЦК 
Това е рекорден обем за еднократна продажба на вътрешен дълг за страната ни 
В началото на следващата седмица Българска народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за продажба на 5-годишни 
облигации на стойност 500 млн. лв., става ясно от сайта на БНБ. 
Това е рекорден обем за еднократна продажба на вътрешен дълг. Емисията ще бъде с 0,00% годишен лихвен процент и 
вероятно ще бъде с отрицателна доходност, за разлика от предишни емисии от тази година, където за същия матуритет бе 
постигната до -0,17%. 
Досега тази година държавата емитира на вътрешните пазари нов дълг в размер на 1 млрд. лева. На тези пазари основни 
участници са банките и пенсионните фондове. Засега обаче, в навечерието на изборите, от финансовото министерство 
отказват да коментират излизане на външните пазари. 
При встъпването си в длъжност преди десетина дни нoвият служебен финaнcoв миниcтъp Baлepи Бeлчeв зaяви, чe зa 
мoмeнтa нямa плaнoвe дo ĸpaя нa гoдинaтa пpaвитeлcтвoтo дa eмитиpa дълг нa мeждyнapoднитe пaзapи. 
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Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за тази година е 4,5 млрд. лева и до края на 2021 г. на разположение 
остават 3,5 млрд. лв. В момента правителството има нужда от дълг, чрез който да покрие очаквания бюджетен дефицит, а 
също и да осигури средства за предстоящия падеж на солидна емисия външен дълг през март 2022 г. в размер на 2,5 млрд. 
лв. 
Министерството на финансите вече успешно пласира част от емисия държавни ценни книжа за 200 млн. лева съвкупна 
номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер от -0,15% след проведен аукцион от Българската 
народна банка. 
Ако новата емисия в понеделник бъде успешна, вероятно държавата ще успее да набере около 1 млрд. лв. дълг в рамките 
само на месец (заедно с предишната емисия).  
 
√ МОСВ започва извънреден мониторинг на водата около Камен бряг 
Първото взимане на проби е било днес с кораб на "Гранична полиция" 
По разпореждане на министъра на околната среда и водите Асен Личев от днес започва допълнителен площен мониторинг 
на морските води в района на заседналия кораб Vera Su, който да служи като база за сравнение за последствията върху 
околната среда при следващи спасителни действия. Това съобщиха от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). 
Планът за мониторинга е разработен съвместно с експерти от Института по океанология към БАН. 
Пунктовете са избрани според отстоянието от кораба, посоката на преобладаващото течение и прогнозираната 
метеорологична обстановка през следващите 10 дни.  
Това ще позволи проследяване на потенциално въздействие върху морската околна среда в случай на попадане на 
карбамид в морските води при повторно стартиране на дейностите по разтоварване на кораба. 
Първото взимане на проби е било днес с кораб на "Гранична полиция". Ще се вземат регулярни водни проби в 7 пункта в 
района южно и югоизточно от кораба. 
Първата проба ще бъде последвана от ежеседмични моделирани изследвания на крайбрежните морски води през целия 
месец. Ще се измерват показателите pH, соленост, разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев, азот 
нитритен и азот нитратен, уточняват още от МСОВ. 
Паралелно с допълнителния площен мониторинг министерството продължава всекидневно да следи състоянието на 
водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия кораб. 
Междувременно стана ясно, че корабът е укрепен с допълнителни котви, а по информация на Нова телевизия катер на 
"Гранична полиция" е приближил Vera Su и вероятно скоро моряците ще слязат, за да дадат показания. Все още не е ясно 
какво точно се случва, тъй като кратерът е бил в близост до кораба 15 минути, след което се е отдалечил. 
Към местността „Яйлата” пътуват и плаващи бункери. С тях ще се разтовари втечненият товар от заседналия вече 15 дни 
кораб.  
 
√ Италия опитва да разреши хроничен проблем - бавните съдилища 
Правителството на Драги опитва да осъществи реформи за ускоряване на бавните съдебни процедури, които тежат 
върху италианската икономика от години 
През 2009 г. италиански прокурори започнаха разследване срещу Bank of America Merrill Lynch и един от служителите ѝ, 
след като регионален орган понесе загуби по договор, който беше подписал с банката, пише Wall Street Journal. 
Десет години по-късно, след като прекараха години в съдилищата под заплахата от тежки глоби и дълги присъди затвор, 
всички обвиняеми бяха оправдани, а съдиите постановиха, че не е извършено престъпление. 
„Чакането толкова дълго време просто е неприемливо“, коментира Марко Калери, адвокат на Merrill Lynch по делото. 
Съдебната система в Италия е известна с това, че е една от най-бавните в развития свят. Разрешаването дори на 
обикновени спорове по договори може да отнеме години. За италианците рисковете да попаднат в тресавището на 
съдебни спорове са спирачка пред правенето на бизнес с всеки, който не е добре известен клиент или доставчик. За 
чуждестранните инвеститори нефункциониращата съдебна система е едно от минните полета наред със сложната 
бюрокрация и регулации, заради които често правенето на бизнес в Италия изглежда непривлекателно. 
Правителството на премиера Марио Драги определи подобряването на съдебната система за една от приоритетните си 
реформи в опит да сложи край на икономическата стагнация в страната. Италианската икономика постига анемичен растеж 
през последните 20 години. 
Драги, който е уважаван бивш ръководител на Европейската централна банка, има кратък мандат между една и две години 
начело на двупартийно коалиционно правителство. Основната му задача е да изведе Италия от коронавирусната пандемия 
и свързания с нея срив на икономиката. Но освен това той се стреми да направи някои големи промени, за да изчисти 
дългогодишни проблеми, които спират развитието на Италия, включително бавните съдилища, прекомерната бюрокрация 
и изпитващите затруднение компании, които зависят от спасителна помощ, финансирана с пари на данъкоплатците. 
„Правителството на Драги приема проблемите много сериозно. Убеден съм, че това е правилният момент за реформиране 
на системата, така че Италия да може да започне да привлича инвеститори вместо да ги кара да бягат“, казва Калери. 
Предишни италиански правителства направиха частични реформи на съдебната система, включително промени в 
уставните ограничения и усилия за дигитализиране на някои документи, но нито едно правителство през последно време 
не е правило опит за толкова цялостна реформа. 
Получаването на присъда от първоинстанционен съд по граждански или търговски спор отнема над 500 дни в Италия 
спрямо 217 дни в Германия, сочат данни на Европейския съюз. Обжалването на решение в Италия отнема още повече 
време – средно 800 дни за първо обжалване и 1300 дни за второ обжалване пред италианския Върховен съд. 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/bylgariia-poe-nov-dylg-ot-200-mln-lv-335138/
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Италия е най-бавната сред всички големи европейски икономики и по наказателни дела, показват данни на Съвета на 
Европа, международна организация, която наблюдава човешките права и демокрацията на Стария континент. 
Сега италианският парламент обсъжда съдебни реформи, целящи да намалят продължителността на наказателните дела 
с една четвърт, а на гражданските – с 40%. Правителството прие мерки и за ускоряване на пословично бавната процедура 
по обявяване на фалит. 
Мартино Ебнер, адвокат във Върховния съд в Рим, казва, че са му трябвали две години и три месеца, за да получи решение 
дали граждански спор между италиански производител на козметика и израелски купувач трябва да бъде уреден в Италия 
или в Израел, след като двете компании завели искове в собствените си страни. Италианският съд в крайна сметка решил, 
че делото трябва да бъде гледано в Израел. Ебнер казва, че според италианските закони подобни решения трябва да бъдат 
вземани за не повече от 40 дни. 
Той допълва, че продължава да чака насрочване на заседания по всички останали дела за обжалване на присъди, които е 
завел от 2016 г. насам. 
Адвокати и съдии казват, че комбинация от липса на ресурси и на добре обучени служители, бюрокрация, липса на 
дигитализация и твърде лесно и повсеместно прибягване до съдилищата за уреждане на граждански спорове са довели 
до неуправляем брой дела. 
„Най-голямата причина за притеснение за международни инвеститори в Италия, както и за италианците е италианската 
съдебна система“, отбелязва Марко Губитоси, партньор в италианската адвокатска кантора Legance Avvocati, която 
консултира американски инвеститори. 
През последните десет години общите бизнес инвестиции в Италия са намалявали средно с 0,3% всяка година, докато в 
останалите страни от еврозоната са нараствали с 1,7% на година и с 3,5% на година в САЩ, сочат данни на Oxford Economics. 
„Необходима е дълбока реформа на цялата съдебна система“, каза италианският министър на правосъдието Марта 
Картабия на инвеститорска конференция в началото на септември. „Запазването на статуквото не е вариант“, допълни тя. 
Предлаганите реформи от Картабия поставят строги ограничения на срока за обжалвания по наказателни дела, след 
изтичането на които съдът трябва да прекратява делото. Промените ще насърчават също използването на арбитраж и 
други извънсъдебни споразумения, за да не стигат граждански дела до съдебните зали. Нови правила ще затрудняват и 
обжалването на първоинстанционни решения, за да се овладее повсеместен навик, който задръства апелативните 
съдилища. 
Правителството планира също да наеме още съдии, както и 16 хил. чиновници и 5400 административни асистенти, за да 
поемат част от работата на съдиите, които често не получават никаква помощ при разглеждането на делата и документите. 
Реформите включват още инвестиции в дигитални технологии, което е потенциална революция за базираната на хартията 
съдебна система в Италия. 
„Реформите съдържат много добри идеи, особено по отношение на гражданските дела, но смятам, че общата цел на 
правителството е много амбициозна, ако не опрости гражданските процедури още повече“, коментира Джузепе 
Санталучия, президент на Националната асоциация на магистратите. 
Той се опасява, че ограничаването със закон на срока за обжалване по наказателни дела стига твърде далеч. Резултатът 
може да е заличаването на стотици съдебни дела, защото обжалването не е завършило в определено време, което ще 
бъде две години за първо обжалване и още една година за обжалвания пред Върховния съд. Това, от своя страна, може 
да доведе до освобождаването на много криминално проявени лица, защото апелативните съдилища са пропуснали 
крайни срокове, казва Санталучия. 
Правителството твърди, че ще въведе на етапи новите времеви ограничения, за да даде време на съдилищата да се 
приспособят. За сериозни престъпления като изнасилване или наркотрафик обжалванията може да отнемат повече време 
и крайните срокове няма да важат за дела, свързани с престъпления, които може да завършат с доживотен затвор 
 
В. Банкеръ 
 
√ Още 96 млн. лв. за бизнес кредити без обезпечение 
Фондът на фондовете отпуска допълнителен ресурс в размер на над 96 млн. лв. по програмата за бизнес кредити без 
обезпечение. 
"Поради големия интерес на предприятията и бързото договаряне на ресурса, както и при отчитане 
продължаващата необходимост от подобряване на достъпа до финансиране на българския бизнес, Фонд на 
фондовете (ФнФ) предлага на всички банки в България възможност за кандидатстване за нов ресурс по Програма 
„Възстановяване”. Средствата са от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.,  с 
финансиране като част от отговора на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 по линия на „REACT-EU“ пo 
приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“. Общият размер на допълнителния ресурс, който Фонд на фондовете ще 
представи по Гаранционния инструмент възлиза на: 96 170 000 лева", съобщи ФнФ в понеделник (4 октомври). 
От фонда подчертават, че целта на програмата е улесняване достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на 
дейността. Предприятията ще имат възможност да получат свеж финансов ресурс, основно за задоволяване на текущите 
си нужди от ликвидност, но също и за нови инвестиции, трансформация и растеж. Условията на гаранцията подсигуряват 
кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от 
материалното им обезпечаване. 
ФнФ ще поеме до 50% от кредитния риск на банките- партньори, произтичащ от създадения от всяка от тях портфейл от 
нови кредити за малки и средни предприятия, с покритие на гаранцията от 80% за всеки индивидуален кредит. 
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Достъп до бизнес кредити могат да получат български малки и средни предприятия с минимум 3-годишна история. От 
фонда акцентират, че няма изискване за материални обезпечения, с изключение на лични гаранции, предоставени от 
собствениците на фирмите-кандидатите. Уверението е, че получаването на одобрение и възможността за усвояване на 
средствата са в съкратени срокове; 
Другите параметри на схемата са: възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период; разсрочване на изплащането 
по главница до 84 месеца; минимизиране на административната тежест за клиента. 
Фирмите имат възможност за получаване на финансиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% от оборота за 2019 или 2020 
г., според това за коя от годините оборотът е бил по-голям, поясняват от Фонда на фондовете. 
 
√ Forbes: Европа е пред енергийна катастрофа, от която няма спасение  
Политиката за преминаване към чисти енергийни източници може да доведе Европа до катастрофа още тази зима, пише 
Forbes. Според автора на статията Дейвид Блекмон рекордното покачване на цените на газа в света може да провокира 
прехода на много ТЕЦ към петрол или въглища, което ще увеличи цената на тези ресурси. В случая с Европа обаче този 
вариант е проблематичен поради прехода към „зелена“ енергия. Много държави са закрили по-голямата част от 
електроцентралите на въглища и газ. Миналото лято това доведе до криза, когато поради слабия вятър беше необходимо 
повторно обръщане към горящите горива. 
Анализаторът отбелязва, че внезапното увеличение на търсенето предизвика скок в цените на газа. Освен това Русия в 
отговор ограничи износа, което допълнително се отрази на стойността му. Европейците от своя страна насочиха 
вниманието си към въглищата, но дори и тук нямаха много място за маневриране: както отбелязва Наташа Тюрина, 
анализатор от консултантската група Wood Mackenzie, само Русия има достатъчно резерви за продажба в ЕС. „Ако всички 
европейски комунални услуги преминат към въглища, това ще доведе до огромно търсене, което Русия не може да 
компенсира за толкова кратко време. Това ще изисква доставки от други страни, като САЩ, но ситуацията там е подобна“, 
обясни тя. 
Според автора на статията става въпрос за подобни проблеми, дължащи се на следването на политиката за изоставяне на 
горимите горива и преминаване към възобновяеми енергийни източници. Независимо че днес е в центъра на вниманието 
в Европа, кризата бавно става глобална, добавя Блекмон. Той подчертава, че в сегашната ситуация няма възможности за 
бързо разрешаване на проблемите поради „безсмислени политически решения“. 
Преодоляването на трудностите ще отнеме също десет години, колкото са били необходими за прехода към чисти 
енергийни източници. Експертът се позовава и на доклада на анализатори от Wood MacKenzie и Rystad Energy, които 
оцениха недостатъка на инвестиции в търсенето на нови находища на стотици милиарди долари. „Това не е нещо, което 
може да се поправи за една нощ“, обобщава авторът на статията. 
Цените на газа в Европа растат от миналата година и чупят рекорди. Преди месец прогнозната цена на горивото леко 
надхвърли 500 долара за хиляда кубически метра, а в края на септември достигна 1200 долара. Това се случва въпреки 
факта, че Русия изпълнява всички договорни задължения за доставки на континента: техният обем се доближи до 
историческия максимум. 
 
√ Байдън подкрепи приемането на Западните Балкани в ЕС  
Президентът на САЩ Джо Байдън разговаря вчера по телефона с председателката на Европейската комисия Урсула фон 
дер Лайен, пред която се застъпи за справедлива международна данъчна система, съобщи в изявление Белият дом, 
цитиран от Ройтерс. 
САЩ се надяват на срещата си на върха в края на месеца страните от Г-20 да постигнат политическа договореност за 
въвеждане на глобален минимален корпоративен данък, посочва агенцията. 
В разговора си с Фон дер Лайен Байдън е изразил също "силната си подкрепа" за продължаване на процеса по 
присъединяване на страните от Западните Балкани към Европейския съюз, се посочва в изявлението. 
Лидерите на ЕС и страни от Балканите ще се срещнат в сряда, за да обсъдят бъдещото членство на шест балкански държави: 
Сърбия, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания и Северна Македония. 
Декларация от срещата се очаква да потвърди, че ЕС гарантира бъдещото членство на шестте страни, казаха вчера двама 
висши представители от ЕС. 
Богатите страни от северната част на ЕС се опасяват от повторение на прибързаното приемане на Румъния и България в 
съюза през 2007 г. и зле управляваната миграция на източноевропейски работници във Великобритания, която настрои 
много британци срещу Евросъюза, отбелязва Ройтерс. 
 
Икономически живот 
 
√ Нараства натоварването на промишлените мощности, както и проблемите с работната сила  
През септември 2021 г. 24.9% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, 
затрудняващ дейността им. 
Средното натоварване на мощностите в промишлеността от април до юли нараства с 1.0 пункт и достига 74.2%, сочат 
бизнес анкетите на НСИ. 
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През юни 2021 г. средната работна заплата е 1 505 лв. и намалява с 1.6% в сравнение с предходния месец и се повишава с 
11.1% спрямо юни 2020 година. 
По данни на НСИ през септември 2021 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 0.5 пункта в сравнение с 
август 2021 година. 
През юли 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 8.3% спрямо съответния 
месец на 2020 година (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от 
календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – 
със 17.1%, в преработващата промишленост – със 7.5%, и в добивната промишленост – с 6.2%. 
 

 
 
Календарно изгладените данни за строителната продукция през юли 2021 г. показват увеличение от 0.8% на строителната 
продукция в сравнение със същия месец на 2020 година. На годишна база повишението на календарно изгладения индекс 
на строителната продукция през юли 2021 г. се определя от положителния темп при гражданското/инженерното 
строителство с регистриран ръст от 3.5%, докато при сградното строителство се наблюдава намаление с 1.3%. 
 
√ Над $200 млрд. загуби очаква авиоиндустрията за 2020/22  
Очакваната загуба на авиоиндустрията през 2021 година е 51,8 млрд. долара, което е влошена прогноза спрямо априлската 
оценка от 47,7 млрд. долара. Прогнозите за загубите през 2020 г. са преработени до 137,7 млрд. долара (от 126,4 млрд. 
долара). Сумирано, общите загуби на индустрията през 2020-2022 г. се очаква да достигнат 201 милиарда долара. 
На този фон Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) обяви най-новите си прогнози за финансовите 
резултати на авиоиндустрията, показващи подобрени резултати въпреки продължаващата криза COVID-19. 
Очаква се нетните загуби в индустрията да намалят до 11,6 млрд. долара през 2022 г. 
Търсенето се очаква да достигне 40% от нивата на 2019 г. за 2021 г., като се повиши до 61% през 2022 г. 
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Общият брой пътници се очаква да достигне 2,3 милиарда през 2021 г., като ще нарасне до 3,4 милиарда през 2022 г., 
което се доближава до нивата от 2014 г. и значително под 4,5 милиарда пътници през 2019 г. 
„Мащабът на кризата заради COVID-19 за авиокомпаниите е огромен. През периода 2020-2022 г. общите загуби могат 
да надхвърлят 200 милиарда долара. За да оцелеят, авиокомпаниите са намалили драстично разходите и са 
адаптирали бизнеса си към всички налични възможности. Ние сме далече от най-дълбоката точка на кризата. Въпреки 
че сериозните проблеми остават, пътят към възстановяването се очертава. Авиацията отново демонстрира 
своята устойчивост“, заявява Уили Уолш, генерален директор на IATA. 
По думите му хората не са загубили желанието си да пътуват, но те са възпрепятствани от международните пътувания 
поради ограничения, несигурност и сложност. 
„Все повече правителства виждат ваксинациите като изход от тази криза. Напълно сме съгласни, че ваксинираните 
хора не трябва по никакъв начин да ограничават свободата си на движение. Всъщност, свободата на пътуване е добър 
стимул за повече хора да бъдат ваксинирани. Правителствата трябва да работят заедно и да направят всичко по 
силите си, за да гарантират, че ваксините са достъпни за всеки, който ги иска“, казва още Уолш. 
Приоритети за правителствата трябва да бъдат възстановяването на глобалната свързаност, 11,3 милиона работни места 
(преди COVID-19) в авиационната индустрия и 3,5 трилиона долара БВП, свързани с пътувания и туризъм. 
 
√ В Нагорни Карабах вече мислят за ВЕИ инвестиции  
В Нагорни Карабах, където доскоро се водеха активни бойни действия между Азербайджан и Армения, вече се мисли за 
икономическо възраждане. 
Създаден специално за целта Фонд за възраждане на Карабах води преговори за привличане на инвестиции в областта на 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), пише Blacksea-caspia. 
Това е станало ясно от думите на председателя на Управителния съвет на Фонда, Рахман Хаджиев, в рамките на 
инвестиционния форум Япония – Азербайджан в Баку. 
Фондът разработва нарочен проект – „Вече е създадено сътрудничество с някои компании от Япония и други страни. 
Ние виждаме голям потенциал за осъществяване на проекти в областта на ВЕИ в Карабах. В тази посока ще бъдат 
осъществени различни проекти“, изтъква Хаджиев. 
 
Мениджър 
 
√ 359 хиляди годишни финансови отчети подадени в Агенцията по вписванията 
От 1 януари до 30 септември 2021 г. са подадени общо 359 хиляди годишни финансови отчети. 297 хиляди или 83% от тях 
- онлайн, останалите на гише. Това са с 3 хиляди повече от 2020 година. 
В последния ден от кампанията през настоящата година онлайн са подадени над 27 хиляди финансови отчети, а на гише – 
2758 броя, съобщиха от Агенцията по вписванията. 
От Агенцията по вписванията отчитат положителна тенденция броят на подадените годишни финансови отчети по 
електронен път да се покачва всяка година. През 2018 г. 71% от подадените годишни финансови отчети са получени 
онлайн. За 2019 и 2020 година процентът е 82%. 
Информационната система на Търговския регистър работи устойчиво и за първи път от години пред офисите на Агенцията 
по вписванията нямаше струпвания на граждани и опашки, отчита още от ведомството.  
 
√ ЕП отново призовава САЩ да отменят визите за България 
Европейският парламент ще приеме тази седмица резолюция, в която отново призовава за постигане на взаимно 
приемливо решение по въпроса с визите, налагани от САЩ на граждани на ЕС. Според ЕП е необходим "активен 
дипломатически ангажимент", за да отпаднат визите за гражданите на България, Румъния, Хърватия и Кипър, предава БТА.  
Предвижда се утре евродепутатите да приветстват отпадането на визите за гражданите на Полша, както и потвърждението, 
че Хърватия отговаря на всички изисквания да получи същото облекчение. В доклада се отправя призив САЩ да ускорят 
процеса за пълното отпадане на визите за всички граждани на ЕС.  
В сряда евродепутатите ще обсъдят повишаването на цените на енергията, както и работата по националните планове за 
икономическо възстановяване, финансирани с европейския бюджет. Те ще приемат доклад, в който призовават за 
продължаване на европейската помощ, осигурявана на Турция за справяне с бежанците. В документа се отчита, че до края 
на миналата година за Анкара от ЕС са били осигурени 7.7 милиарда евро за тази цел.  
Тази вечер ЕП ще разгледа доклад на евродепутата Петър Витанов (БСП/СД) за приложението на изкуствения интелект в 
наказателното право. В доклада се призовава за мораториум върху употребата на лицевото разпознаване за 
правоприлагане. Отчита се, че изкуственият интелект е полезен за разкриване на финансови и кибер престъпления, но 
включва разпознаване на речта, технологии за четене по устните, прогнозиране, способности за разкриване на поведение. 
В съдебната система тези способности може да се използват при изчисляването на вероятност за повторно извършване на 
престъпление и при определяне на изпитателния срок, или при вземането на решение за присъдата, се посочва в доклада.  
В четвъртък евродепутатите ще обсъдят доклад на Елена Йончева (БСП/СД) за агенцията на ЕС по убежището. Новата 
европейска агенция бе обособена по-рано тази година и се предвижда да помага на държавите от ЕС при преместването 
и разселването на мигранти и бежанци.  
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√ Нобеловата награда за медицина отива при откривателите на рецепторите за допир  
Американецът Дейвид Джулиъс и ливанецът Ардем Патапутян спечелиха Нобеловата награда за физиология или 
медицина за откриването на рецепторите за температура и допир, съобщи сайтът Nobelprize.org. С първите лауреати за 
тази година стартира и Нобеловата седмица. 
Откритията им обясняват как топлината, студът и допирът предизвикват сигнали в нервната система. Двамата учени 
показват, че йонните канали са важни за много физиологични процеси. Тези знания се използват за разработване на 
лечения за редица болести, включително и хроничната болка. 
Заради пандемията от новия коронавирус Нобеловите лауреати ще получат наградите си у дома. Церемонията в 
Стокхолмската концертна зала на 10 декември и банкетът в тяхна чест бяха отменени. 
Тази година паричната равностойност на наградата е 10 милиона крони (1,1 милиона щатски долара). Тя се разделя между 
лауреатите. 
Първата Нобелова награда за физиология или медицина е връчена през 1901 г. на Елим Адолф фон Беринг от Германия "за 
работата му върху серумната терапия, специално за прилагането й при дифтерия, с което отваря нов път за медицинската 
наука и дава на лекарите победоносно средство против болестта и смъртта".  
Миналата година Нобеловата награда за физиология или медицина спечелиха американецът Харви Олтър, британецът 
Майкъл Хоутън и американецът Чарлз Райс за откриването на вируса на хепатит С. 
Сред по-известните учени, получили Нобеловата награда за физиология или медицина, са: Иван П. Павлов /Русия/ /1904/, 
Роберт Кох /Германия/ /1905/, Александър Флеминг /Великобритания/ /1945/, Джордж Бидъл /САЩ/, Едуард Тейтъм 
/САЩ/, Джошуа Ледърбърг /САЩ/ /1958/ и други.  
 
√ Борсите в Европа стартират седмицата с леко повишение  
Европейските акции записаха минимални повишения в ранната търговия в понеделник, след като в петък записаха най-
лошото си седмично представяне от месец февруари на фона на нарастващия брой рискове на пазара, включително 
инфлацията, високата доходност по държавните облигации и финансовите проблеми на китайския строителен гигант 
Evergrande, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 регистрира ръст от 0,52 пункта, или 0,11%, до 453,42 пункта. Банковият подиндекс 
SX7P се понижи с 0,92% на фона на страховете за забавяне на глобалния икономически растеж, след като Китай въведе 
нови ограничителни мерки срещу COVID-19. Загуби бяха регистрирани и в сектора на луксозните стоки, който разчита на 
Китай за голяма част от приходите си, като акциите на Kering и LVMH поевтиняха съответно с 0,84% и 0,01%. 
Немският показател DAX се повиши със 7,08 пункта, или 0,05%, до 15 163,52 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 9,04 пункта, или 0,13%, до 7 036,11 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 4,52 пункта, или 
0,07%, до 6 522,21 пункта. 
В момента STOXX600 е на 5% под рекордното си ниво от месец август. Миналата седмица Bank of America Global Research 
прогнозира, че индексът ще се понижи с близо 10% до края на годината заради забавянето на икономическия растеж. 
Акциите на Morrisons поевтиняха с 3,77%, след като американската компания за частни инвестиции Clayton, Dubilier & Rice 
(CD&R) спечели търга за купуване на британската верига супермаркети с оферта от 7 млрд. паунда (9,5 млрд. долара). 
Акциите на нейните конкуренти Tesco и Sainsbury поскъпнаха съответно с 1,51% и 4,32%. 
Цените на авиокомпаниите, включително Ryanair и IAG, която е собственик на British Airways, се повишиха с 1,39% и 0,02% 
на фона на информация, че Великобритания ще съкрати броя на страните в своя „червен списък“, пристигащите от които 
трябва да се подлагат 10-дневна карантина в специални хотели за собствена сметка. 
Силно представяне на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха повишения в петък на фона на новината за ново лекарство срещу COVID-19, 
която подкрепи акциите на компаниите, зависими от икономическото възстановяване, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 458,54 пункта, или 1,43%, до 34 326,46 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s се повиши със 118,12 пункта, или 0,82%, до 14 566,7 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна със 118,12 пункта, или 0,82%, до 14 566,7 пункта, слагайки край на серията от пет поредни 
сесии в червената територия. 
Най-голям тласък за повишението на Dow донесе Merck, чиито книжа поскъпнаха с 8,37%, след като фармацевтичната 
компания и Ridgeback Biotherapeutics заявиха, че тяхното експерименталното перорално антивирусно лекарство намалява 
риска от хоспитализация или смърт с 50% при пациентите с леки или умерени случаи наCOVID-19. Двете компании ще 
поискат спешно разрешение за употребата на медикамента. 
Новината подкрепи компаниите от туристическия сектор. Цените на книжата на Royal Caribbean и Las Vegas Sands се 
повишиха съответно с 3,80% и 4,32%. Акциите на Southwest Airlines поскъпнаха с 5,68%, след като JP Morgan повиши 
рейтинга на книжата на компанията. 
В същото време цените на книжата на компаниите, разработчици на ваксини, се отдръпнаха, като тези на Moderna и Pfizer 
поевтиняха съответно с 11,37% и 0,19%. 
Пазарното възстановяване в петък дойде след волатилна търговия на Уолстрийт през септември, предизвикана от 
опасенията за инфлацията, забавянето на икономическия ръст и повишението на доходността по облигациите. S&P 500 
завърши месеца със спад от 4,8%, слагайки край на серията си от седем месеца на растеж. Широкият индекс обаче 
продължава да е нагоре с 16% от началото на годината. Dow и Nasdaq се понижиха съответно с 4,3% и 5,3%, регистрирайки 
най-лошото си месечно представяне от началото на годината. 
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„Комбинацията от забавяне на растежа, не толкова благоприятната парична политика, трудностите в Китай, отслабването 
на фискалните стимули и проблемите с веригата на доставки натежава върху нагласите на инвеститорите с навлизането в 
четвъртото тримесечие на 2021 г.“, коментира Крис Хъси от Goldman Sachs. 
Десет от 11-те сектора в S&P 500 отчетоха загуби през септември, поведени от спад от 7,4% при суровините. Енергетиката 
обаче регистрира ръст от над 9%. 
Доходността по 10-годишните държавни ценни книжа падна под прага от 1,50% в петък. По-ранния скок на показателя се 
отрази негативно на технологичния сектор. 
Макар че пазарните сривове не са чужди на октомври, месецът обикновено дава началото на по-добър период за акциите. 
S&P 500 нараства средно с 0,8% през октомври, сочат данни на Stock Trader’s Almanac. 
На пазара се отразиха и икономическите данни. Личните доходни в САЩ са нараснали с 0,2% през август, отговаряйки на 
предварителните прогнози. Индексът на основните лични потребителски разходи се е повишил с 3,6% на годишна база, 
което представлява най-големият ръст от над 30 години и малко над очакваното от икономистите, анкетирани от Dow 
Jones, повишение с 3,5% 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион отчетоха смесени резултати в понеделник, след като борсата 
в Хонконг прекрати търговията с акциите на задлъжнелия строителен предприемач China Evergrande, предаде Си Ен Би Си 
Хонконгският бенчмарк Hang Seng се понижи с 539,27 пункта, или 2,19%, до 24 036,37 пункта. В града бе прекратена и 
търговията на дъщерната фирма на Evergrande - Evergrande Property Services 
В Хонконг бе спряна и търговията на акциите и на друг китайски строителен предприемач – Hopson. От компанията заявиха, 
че те сами са прекратили търговията в очакване на голяма трансакция, при която Hopson ще придобие значително 
количество акции на други компании 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 326,18 пункта, или 1,13%, до 28 444,89 пункта, след 
като Долната камара на японския парламент избра с мнозинство председателят на управляващата Либерално-
демократична партия Фумио Кишида за 100-ия премиер на страната. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна с 93 пункта, или 1,29%, до 7 278,5 пункта. 
Борсите в континентален Китай са затворени по случай „Златната седмица“. Пазарът в Южна Корея също остана затворен 
заради национален празник. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 4,11 пункта, или 0,71%, до 577,68 пункта. BGBX40 се понижи с 1,25 пункта, или 0,93%, до 133,31 пункта. BGTR30 
изтри 5,26 пункта от стойността си, или 0,80%, достигайки ниво от 648,72 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,07 пункта, 
или 0,04%, до 161,47 пункта. 
 
Дневник  
 
√ "Фейсбук", "Уотсап" и "Инстаграм" отново работят след най-големия срив в историята им  
Четирите платформи на "Фейсбук" - едноименната социална мрежа, "Инстаграм", "Уотсап" и "Месинджър" - възстановиха 
работа след шестчасов срив, описан от проследяващия подобни проблеми сайт Downdetector като най-големия в 
историята им. 
"Благодарим, че ни търпите", написа "Фейсбук" часове след началото на проблема. Компанията го обясни с проблем, 
възникнал заради некачествено преконфигуриране на настройки. С него - а не с хакерска атака, каквато бе другата хипотеза 
- се обяснява засега липсата на достъп до приложенията между 19 ч. снощи и 2 ч. сутринта българско време. Едновременно 
с това, изявлението не изключва изрично сривът да е резултат от умишлени действия. 
Новата конфигурация, изглежда, е блокирала и вътрешните инструменти, с които разполагат техническите екипи, за да 
отстранят проблема, а това също става по-рядко. 
Това потвърждава версията, описвана от експерти още снощи, за проблем със системата за имената на домейните (DNS). 
Американски технологичен експерт написа, че проблемът на "Фейсбук" е "много по-сериозен, отколкото някои осъзнават 
или искат да допуснат", предвид че цялата DNS система е заличена от интернет по света. 
Липсата на достъп до платформите бе безпрецедентен за калифорнийската технологична група. Прекъсвания на достъпа 
до отделни сайтове е имало и преди, но толкова продължителни глобални са рядкост. Състоянието на основателя Марк 
Зукърбърг се стопи с над 6 млрд. долара за няколко часа, след като сривът бе последван от спад на акциите на борбата, 
отчасти обясняван с него. Това бе водеща новина във всички световни медии, тъй като платформите се посещават от 
средно 3.5 млрд. души по света на месец (почти половината население). 
Възникнали са проблеми и с други свързани с компанията услуги, например с платформата за виртуална реалност на 
"Фейсбук" или с приложения, които изискват от потребителя да влезе в профила си чрез "Фейсбук". 
Някои компании като "Туитър" се възползваха от ситуацията, за да се пошегуват и възползват от притока на трафик от 
потребители, пишещи в тях, за да съобщят за срива или да се оплачат от него. 
  
Cross.bg 
 
√ МЗХГ публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4,2 от ПРСР 
Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за 
кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Програмата за 
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развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Текстовете са прецизирани съобразно изискванията на Европейската 
комисия. Те са свързани с допустимостта на кандидатите и условието за 36 месечна история на обекти за преработка на 
селскостопански продукти, в които се извършва дейността. Общият бюджет по процедурата е в размер на над 387 млн. 
лева. 
Финансирането на проектните предложения по подмярката има за цел да се подобри цялостната дейност, икономическата 
ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Допустими за 
подпомагане ще бъдат дейности, насочени към въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси 
вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, опазването на 
околната среда и устойчиво и цифрово управление на процесите в производството. 
С публикуването на насоките, ръководството на министерството изпълнява своя ангажимент за изготвяне на новата 
документална рамка и за своевременно обявяване на прием, който се очаква да бъде отворен до 15 октомври 2021 г. 
Потенциалните кандидати могат да се запознаят предварително с условията и изискванията за подаване на проектните 
предложения по подмярката. Пакетът с документи е публикуван тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-
programi/programi-za- finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/.  
Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 11 октомври 2021 г. чрез ИСУН 
2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg. 
 
√ Министерството на туризма с помощ към екскурзоводите  
Още една спешна среща бе проведена вчера от екип на Министерството на туризма, за да бъдат обсъдени възможностите 
за финансово подпомагане на екскурзоводите и планинските водачи. Разговорите бяха изцяло в онлайн формат. 
Обсъден бе напредъкът по проекта „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за 
създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони". 
Другият важен акцент в срещата беше разпределението на гласуваните от Народното събрание в актуализирания бюджет 
4 млн. лева, предвидени за екскурзоводите. Обект на дискусията бяха критериите, условията, механизмите, възможни 
срокове, както и бъдещите действия от страна на бизнеса и властите - от страна на министерството при структурирането 
на дизайна на бъдеща работеща мярка и подготовката на законодателни промени за максимално бързото й влизане в 
сила. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Моряците от заседналия кораб със зов за помощ до БНТ. На живо от Камен бряг - как продължава спасителната 
акция. 

- Кого ще подкрепи за президент гражданското движение „Ние идваме"? Гост Николай Хаджигенов. 
- Европа одобри допълнителната бустерна доза ваксина срещу Covid-19. Кои хора могат да си я поставят? 
- Защо има по-малко таксита и как работят в условията на пандемия? 
- Жители на Софийското село Негушево недоволстват от струпване на строителни отпадъци в частен имот. На 

живо -какво е решението? 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Предизборни споразумения. Ще се коалират ли преди вота и с кого от „Продължаваме промяната"? Гост: Кирил 
Петков 

- На какви идеи ще заложат кандидат-президентите в битката за гласовете? Разговор с представители на 
инициативните комитети, издигнали Румен Радев, Анастас Герджиков и Лозан Панов 

- Как паяк изпусна и потроши автомобил в центъра на Пловдив? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 5 октомври 
София. 

- От 10.30 часа в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН вицепрезидентът Илияна 
Йотова ще приветства участниците в международната научна конференция „Българите в Урал и Сибир". 

- От 9.30 ч. в заседателната зала на сградата на Висшия съдебен съвет Съдийската колегия ще проведе заседание. 
- От 10.00 ч. Конституционният съд ще проведе заседание. 
- От 10.30 ч. в „София Хотел Балкан" ще се състои форум „Инвестиции в устойчива енергия". 
- От 11.00 ч. в SOHO изпълнителният директор на "Имотека" Люба Атанасова ще представи основните тенденции на 

пазара на жилища за първите 9 месеца от годината. 
- От 11.00 ч. президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов ще поднесе цветя на Мемориалния знак пред 

сградата на КТ „Подкрепа", изграден в чест на българските учители и голямата учителска стачка през 2007 г., по 
повод Международния ден на учителя. 

- От 11.00 ч. в зала „София" на Гранд хотел София ще се проведе първото представяне пред медии на кампанията 
за майчино и детско здраве „С грижа от 0 до 3". 

- От 12.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция на лидера на партията Румен Петков. 
- От 13.00 ч. чрез платформата Zoom ще се проведе брифинг, свързан с проекторезолюцията на ЕП относно 

използването на изкуствения интелект в наказателното право и от полицейските органи. 
- От 17.00 до 19.00 ч. в галерия „Шипка 6" на Съюза на българските художници ще се проведе вернисаж за откриване 

на изложбата „Allegoria sacra". 

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-%20finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-%20finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
mailto:rdd@mzh.government.bg


17 

 

- От 19.30 ч. на сцената на Нов театър - НДК ще се играе постановката "На изток от рая". 
*** 
Благоевград. 

- От 09.30 ч. в църковен храм „Въведение Богородично" ще се състои панихида за загиналите и полагане на цветя в 
двора. 

- От 10.30 ч. ще бъде издигнат националният флаг на България и ще бъдат положени цветя пред паметника на 
Георги Измирлиев - Македончето. Непосредствено след това, в 11.00 часа, ще бъдат положени венци и цветя на 
паметника на Македоно-одринското опълчение, който се намира на площад „Мите Марков" (при Младежки дом). 

- От 17.00 ч. пред ДТ „Никола Вапцаров" ще се състои тържествен преглед на знамена и униформи на Българската 
армия. 

- От 17.30 ч. ще се проведе и Тържествена сесия на Общински съвет - Благоевград в ДТ „Никола Вапцаров", на 
финала, на която официалните гости ще бъдат поздравени от творците на Ансамбъл „Пирин". 

*** 
Варна. 

- От 18.00 ч. в ГХГ „Борис Георгиев" ще бъде открита юбилейната изложба на Павел Монев. 
*** 
Видин. 

- От 14.00 ч. при пътен възел „Видин" в участъка между селата Новоселци и Слана бара зам.-министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще се запознае със строителните дейности по 
околовръстния път на града. 

*** 
Враца. 

- От 18.00 ч. на камерната сцена на ДКТ ще се играе постановката „Какво да правим с виолончелото" от Матей 
Вишниек. 

- От 20.00 ч. на голямата сцена на ДКТ ще се играе постановката „Въведение в тяхната картина" от Маргарит Минков. 
*** 
Добрич. 

- От 19.00 ч. в голямата зала на Драматичен театър "Йордан Йовков" ще се състои премиерата на спектакъла 
„Свекърва" от Антон Страшимиров. 

*** 
Пловдив. 

- От 17.00 ч. на пл. „Римски стадион" ще бъде представена изложба с фотографии по повод 75 години от 
основаването на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика към Медицински университет - Пловдив. 

*** 
Русе. 

- От 14.00 часа в зала „Свети Георги" на Областната администрация ще се проведе заседание на 
Междуведомствената областна комисия за военните паметници. 

*** 
Стара Загора. 

- От 09.30 ч. в катедрален храм "Свети Николай" Негово Високопреосвещенство Старозагорския Митрополит 
Киприан ще отслужи тържествен молебен. 

- От 10.00 ч. на площада пред Общината ще се състои ритуал за издигане на Националното знаме на Република 
България и предаване на символичния ключ на града на Кмета на Млада Загора. 

- От 10.45 ч. в парк „Пети октомври" ще се състои поднасяне на венци и цветя на паметника „Защитниците на Стара 
Загора -19 юлий 1877 г." и символичния камък за възстановяването на Стара Загора. 

*** 
Търговище/ с. Ловец. 

- От 11.00 ч, читалището в селото ще се проведе Празник на гроздето. 

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

