
1 

 

 
 

 
 

 
 

 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Цената на енергията се повиши ненормално, безпрецедентно  
„Цената на енергията се повиши в пъти, което е абсолютно ненормално и безпрецедентно. Досега не се е случвало, за 
електроенергията говоря конкретно. Компаниите много трудно биха могли да се нагодят в такъв кратък срок към тези нови 
цени. Точно затова ние предложихме, а кабинетът обеща компенсиране на потребителите на еленергия на свободния 
пазар.“ Това коментира пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който 
нарече цените екстремни. 
Опитът да се прехвърли всичко това върху потребителя чрез ръст на цените води до инфлация и невинаги може да се 
направи, особено при наличие на дългосрочни договори и стоката е за експорт, поясни Велев. 
„Предприятията в такива случаи, ако не могат да направят едно от двете, ограничават дейността си, което пък води до 
забавяне на възстановяването, забавяне на ръста на доходите.“ 
В бюджета за следващата година трябва да се съобразят енергийните помощи на фона на ръста в цените на 
енергоносителите, смята Васил Велев. 
„Очакванията са март-април да се „охлади“ този пазар и цените да са нормализират.“ 
По темата за удължаването на действащите намалени ставки на ДДС за определени стоки и услуги от 20 на 9% до края на 
извънредната епидемична обстановка, Васил Велев посочи: 
„Доколкото причините, които доведоха до тази промяна, не са отшумели, не са си отишли, е логично и нормално да остане 
в сила действието на тази намалена ставка.“ 
Относно механизма за формиране на такса смет за бизнеса Велев отбеляза, че това е „брадясал проблем“, който не може 
да се сравни с никой друг. 
Ние сме последната страна, която не е въвела принципа „замърсителят плаща“ според количеството на генерираните 
отпадъци, а не според стойността на активите, но сега това отново ще бъде отложено, изтъкна председателят на АИКБ. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
В. Стандарт 
 
√ Велев: Енергийните помощи да се съобразят с ръста на цените 
Цената на енергията се повиши в пъти, което е абсолютно ненормално и безпрецедентно. Досега не се е случвало, за 
електроенергията говоря конкретно. Компаниите много трудно биха могли да се нагодят в такъв кратък срок към тези нови 
цени. Точно затова ние предложихме, а кабинетът обеща компенсиране на потребителите на еленергия на свободния 
пазар.“ Това коментира пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който 
нарече цените екстремни. 
Опитът да се прехвърли всичко това върху потребителя чрез ръст на цените води до инфлация и невинаги може да се 
направи, особено при наличие на дългосрочни договори и стоката е за експорт, поясни Велев. 
„Предприятията в такива случаи, ако не могат да направят едно от двете, ограничават дейността си, което пък води до 
забавяне на възстановяването, забавяне на ръста на доходите.“ 
В бюджета за следващата година трябва да се съобразят енергийните помощи на фона на ръста в цените на 
енергоносителите, смята Васил Велев. 
„Очакванията са март-април да се „охлади“ този пазар и цените да са нормализират.“ 
По темата за удължаването на действащите намалени ставки на ДДС за определени стоки и услуги от 20 на 9% до края на 
извънредната епидемична обстановка, Васил Велев посочи: 
„Доколкото причините, които доведоха до тази промяна, не са отшумели, не са си отишли, е логично и нормално да остане 
в сила действието на тази намалена ставка.“ 
Относно механизма за формиране на такса смет за бизнеса Велев отбеляза, че това е „брадясал проблем“, който не може 
да се сравни с никой друг. 
Ние сме последната страна, която не е въвела принципа „замърсителят плаща“ според количеството на генерираните 
отпадъци, а не според стойността на активите, но сега това отново ще бъде отложено, изтъкна председателят на АИКБ. 
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АИКБ 
 
√ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ОТ 
ФИНАНСОВИ ОМБУДСМАНИ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС 
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) предлага създаване и развитие на Мрежа от финансови 
омбудсмани във всички държави-членки на ЕС. Мрежата да бъде координирана от Европейската комисия (ЕК), като целта 
й е да обхване достъпа на малките и средни предприятия (МСП) до всички възможни източници на финансиране и да 
предлага системни решения за справяне с проблемите. Освен, че ще помага на МСП за достъп до средства ежедневно, 
такава мрежа може да оказва съдействие на ЕК при събирането и анализирането на данни, за оцени ефективността, с която 
банките посредници използват финансови инструменти, за да достигнат до МСП. Това заяви вицепрезидентът на SGI 
Europe https://sgieurope.org/, докладчик на ЕИСК https://www.eesc.europa.eu/en по Стратегията на МСП и главен секретар 
на Асоциация на индустриалния капитал в България д-р Милена Ангелова по време на срещата на Европейската мрежа на 
пратениците на МСП (https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-envoys_en), която се състоя в Брюксел. 
„Днес повече от всякога европейските малки и средни 
предприятия са изправени пред предизвикателства, 
които изискват бързи и иновативни решения, които да 
им позволят да се възползват от възможностите за 
дигитализация и успешен преход към неутрална 
икономика. Те трябва да бъдат подкрепени от 
центровете за цифрови иновации и други мрежи и да 
се възползват от мерките за насърчаване, описани в 
Стратегията за МСП. Пандемията от COVID-19, 
нарастващата инфлация, безпрецедентното покачване 
на цените на електроенергията и природния газ 
отразяват изключително отрицателно икономическо 
въздействие върху МСП. Това са фактори, които стоят в 
основата на спада в приходите на МСП, прекъсванията 
на веригата на доставки, недостиг на ликвидност, липса на ноу-хау за усвояване и ускоряване на цифровизация и други“, 
заяви д-р Милена Ангелова. 
По думите ѝ мисията на пратениците на МСП е изключително важна, тъй като е мост между ЕК, МСП и техните 
представителни организации, чрез който може да се подпомогне по-бързото възстановяване на бизнеса. А докладите, 
които Европейската мрежа на пратениците на МСП предоставя са в основата на по-добрия маркетинг на мерките за 
подкрепа на МСП, които ЕК създава. 
По време на срещата вицепрезидентът на ЕИСК отправи няколко предложения за подобряване работата на Мрежата и 
пратениците за МСП. Сред тях са взаимодействието между организациите на МСП на европейско и национално ниво и 
мрежата на пратениците за МСП да бъде поставено на системна и директна основа. На национално ниво всички 
организации на МСП да са тясно ангажирани с назначаването и следенето на пратениците на МСП, като ЕИСК се ангажира 
да помогне за повишаване на ефективност им.  Сред другите предложения, за което ЕК вече е уведомена, е спешно да 
бъде назначен и да стартира работа пратеник на ЕС за МСП, който да има оперативен статут в институциите. 
От името на ЕИСК д-р Милена Ангелова приветства публикуването на така чаканата стратегия за МСП и заяви, че успешното 
ѝ изпълнение изисква синхронизирани действия на различни нива на управление, за което ще трябват съвместни действия 
между европейските институции, националните правителства и МСП. „Трябва да се осигури активното участие на 
организации, представляващи малкия и средния бизнес на европейско, национално и регионално ниво. Средствата, 
които ЕС предоставя по Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г. и Механизма за възстановяване и 
устойчивост са ключови за подпомагане и извличане на максималния потенциал на МСП. Постоянният диалог с бизнес 
общността и заинтересованите страни ще даде възможност своевременно да се предлагат действия за по-бързото 
и успешно изпълнение на стратегията за МСП“, допълни още тя. 
Д-р Милена Ангелова обърна внимание на възможностите да се проучат специфичните нужди на различни подгрупи малки 
и средни предприятия, които имат потенциал да добавят стойност към процеса на икономическо развитие. Така ще могат 
да се разработят и да се предоставят ефективно портфолио от политически мерки за насърчаване на растежа на МСП. По 
думите ѝ дефиницията за МСП е важен инструмент за подобряване на достъпа до мерки за подпомагане и държавите-
членки трябва да я прилагат, като вземат предвид собствените си национални характеристики. Пратениците на МСП са 
тези, които ще организират тези препоръки в конкретни политически мерки и схеми за подпомагане в съответните 
държави, за да отговорят на всяка конкретна ситуация. 
За Европейската мрежа за пратеници на МСП 
Европейската мрежа за пратеници на МСП създадена през 2011 г. като част от прегледа на Закона за малкия и среден 
бизнес. Основната роля на европейската мрежа е да подобрява комуникацията между ЕК, МСП и представителните 
организации на бизнеса. За целта тя и насърчава интересите на малкия и средния бизнес и гарантира ефективно 
прилагане на принципа „мисли за малкия“ в стратегията „Европа 2020“. Всяка държава-членка на ЕС има свой 
национален представител. 
 
 
 

https://sgieurope.org/
https://www.eesc.europa.eu/en
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В. Монитор 
 
√ Идея за ЕС: Финансови омбудсмани да помагат на малките фирми 
Предлагат създаване и развитие на мрежа от финансови омбудсмани във всички държави-членки на ЕС. Мрежата да бъде 
координирана от Европейската комисия (ЕК), като целта й е да обхване достъпа на малките и средни предприятия (МСП) 
до всички възможни източници на финансиране и да предлага системни решения за справяне с проблемите. 
Предложението е на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). 
Освен, че ще помага на МСП за достъп до средства ежедневно, такава мрежа може да оказва съдействие на ЕК при 
събирането и анализирането на данни, за да оцени ефективността, с която банките посредници използват финансови 
инструменти, за да достигнат до МСП. 
Това заяви вицепрезидентът на SGI Europe, докладчик на ЕИСК по Стратегията на МСП и главен секретар на Асоциация на 
индустриалния капитал в България д-р Милена Ангелова по време на срещата на Европейската мрежа на пратениците на 
МСП. 
„Днес повече от всякога европейските малки и средни предприятия са изправени пред предизвикателства, които изискват 
бързи и иновативни решения, които да им позволят да се възползват от възможностите за дигитализация и успешен преход 
към неутрална икономика. Те трябва да бъдат подкрепени от центровете за цифрови иновации и други мрежи и да се 
възползват от мерките за насърчаване, описани в Стратегията за МСП. Пандемията от COVID-19, нарастващата инфлация, 
безпрецедентното покачване на цените на електроенергията и природния газ отразяват изключително отрицателно 
икономическо въздействие върху МСП. Това са фактори, които стоят в основата на спада в приходите на МСП, 
прекъсванията на веригата на доставки, недостиг на ликвидност, липса на ноу-хау за усвояване и ускоряване на 
цифровизация и други“, заяви д-р Милена Ангелова. 
 
БТА 
 
√ Европейският икономически и социален комитет предлага създаване и развитие на Мрежа от финансови омбудсмани 
във всички държави членки на ЕС 
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) предлага създаване и развитие на Мрежа от финансови 
омбудсмани във всички държави членки на ЕС, съобщиха от Асоциация на индустриалния капитал в България. Мрежата да 
бъде координирана от Европейската комисия (ЕК), като целта й е да обхване достъпа на малките и средни предприятия 
(МСП) до всички възможни източници на финансиране и да предлага системни решения за справяне с проблемите. Освен, 
че ще помага на МСП за достъп до средства ежедневно, такава мрежа може да оказва съдействие на ЕК при събирането и 
анализирането на данни, за оцени ефективността, с която банките посредници използват финансови инструменти, за да 
достигнат до МСП. Това заяви вицепрезидентът на SGI Europe, докладчик на ЕИСК по Стратегията на МСП и главен секретар 
на Асоциация на индустриалния капитал в България д-р Милена Ангелова по време на срещата на Европейската мрежа на 
пратениците на МСП, която се състоя в Брюксел. 
„Днес повече от всякога европейските малки и средни предприятия са изправени пред предизвикателства, които изискват 
бързи и иновативни решения, които да им позволят да се възползват от възможностите за дигитализация и успешен преход 
към неутрална икономика. Те трябва да бъдат подкрепени от центровете за цифрови иновации и други мрежи и да се 
възползват от мерките за насърчаване, описани в Стратегията за МСП. Пандемията от COVID-19, нарастващата инфлация, 
безпрецедентното покачване на цените на електроенергията и природния газ отразяват изключително отрицателно 
икономическо въздействие върху МСП. Това са фактори, които стоят в основата на спада в приходите на МСП, 
прекъсванията на веригата на доставки, недостиг на ликвидност, липса на ноу-хау за усвояване и ускоряване на 
цифровизация и други“, заяви д-р Милена Ангелова. 
По думите ѝ мисията на пратениците на МСП е изключително важна, тъй като е мост между ЕК, МСП и техните 
представителни организации, чрез който може да се подпомогне по-бързото възстановяване на бизнеса. А докладите, 
които Европейската мрежа на пратениците на МСП предоставя са в основата на по-добрия маркетинг на мерките за 
подкрепа на МСП, които ЕК създава. 
По време на срещата вицепрезидентът на ЕИСК отправи няколко предложения за подобряване работата на Мрежата и 
пратениците за МСП. Сред тях са взаимодействието между организациите на МСП на европейско и национално ниво и 
мрежата на пратениците за МСП да бъде поставено на системна и директна основа. На национално ниво всички 
организации на МСП да са тясно ангажирани с назначаването и следенето на пратениците на МСП, като ЕИСК се ангажира 
да помогне за повишаване на ефективност им.  Сред другите предложения, за което ЕК вече е уведомена, е спешно да 
бъде назначен и да стартира работа пратеник на ЕС за МСП, който да има оперативен статут в институциите. 
От името на ЕИСК д-р Милена Ангелова приветства публикуването на така чаканата стратегия за МСП и заяви, че успешното 
ѝ изпълнение изисква синхронизирани действия на различни нива на управление, за което ще трябват съвместни действия 
между европейските институции, националните правителства и МСП. „Трябва да се осигури активното участие на 
организации, представляващи малкия и средния бизнес на европейско, национално и регионално ниво. Средствата, 
които ЕС предоставя по Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г. и Механизма за възстановяване и 
устойчивост са ключови за подпомагане и извличане на максималния потенциал на МСП. Постоянният диалог с бизнес 
общността и заинтересованите страни ще даде възможност своевременно да се предлагат действия за по-бързото 
и успешно изпълнение на стратегията за МСП“, допълни още тя. 
Д-р Милена Ангелова обърна внимание на възможностите да се проучат специфичните нужди на различни подгрупи малки 
и средни предприятия, които имат потенциал да добавят стойност към процеса на икономическо развитие. Така ще могат 
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да се разработят и да се предоставят ефективно портфолио от политически мерки за насърчаване на растежа на МСП. По 
думите ѝ дефиницията за МСП е важен инструмент за подобряване на достъпа до мерки за подпомагане и държавите-
членки трябва да я прилагат, като вземат предвид собствените си национални характеристики. Пратениците на МСП са 
тези, които ще организират тези препоръки в конкретни политически мерки и схеми за подпомагане в съответните 
държави, за да отговорят на всяка конкретна ситуация. 
За Европейската мрежа за пратеници на МСП 
Европейската мрежа за пратеници на МСП създадена през 2011 г. като част от прегледа на Закона за малкия и среден 
бизнес. Основната роля на европейската мрежа е да подобрява комуникацията между ЕК, МСП и представителните 
организации на бизнеса. За целта тя и насърчава интересите на малкия и средния бизнес и гарантира ефективно прилагане 
на принципа „мисли за малкия“ в стратегията „Европа 2020“. Всяка държава-членка на ЕС има свой национален 
представител. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ България потвърди готовността си за членство в ОИСР 
Срещата на Съвета на ОИСР продължава на 6 октомври, когато заместник министър-председателят Атанас 
Пеканов и министърът на финансите ще вземат участие 
Министърът на външните работи Светлан Стоев препотвърди решимостта на България да стане член на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) пред генералния секретар на ОИСР Матиас Корман. Разговорът, в който 
участваха и вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов и министърът на финансите Валери 
Белчев, се проведе в Париж в рамките на втората част на годишната среща на Съвета на ОИСР на ниво министри.  
България напълно споделя ценностите и принципите, върху които е основана глобалната общност на ОИСР и има готовност 
да участва активно в процеса на постигането на решения по важни теми в глобалния дневен ред, допринасяйки за 
утвърждаването на принципите и целите на организацията в регионален и международен план, заяви Стоев. 
Матиас Корман поздрави България за отчетливия напредък, постигнат в подготовката за присъединяване към ОИСР, и 
насърчи страната ни да продължи да предприема активни стъпки за все по-пълно прилагане на всички стандарти на ОИСР. 
В изказването си пред министерската среща на ОИСР по-рано през деня генералният секретар на организацията заяви 
готовността си да работи за създаване на възможности за придвижване напред на процеса на присъединяване на шестте 
страни кандидати, между които и България. 
Във встъпителните си думи при откриването на форума държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен в качеството си на 
председател на тазгодишната среща подчерта подкрепата на САЩ за укрепването на ОИСР, основана на ценностите на 
демокрацията, отворената пазарна икономика, правовата държава и правата на човека.  По думите му организацията има 
ключова роля за справяне със съвременните предизвикателства - икономическото възстановяване след пандемията, 
климатичните промени, цифровата трансформация, преодоляване на неравенствата. Всяка държава, споделяща 
ценностите на ОИСР и ангажирана с прилагането на нейните принципи и стандарти, която иска да се присъедини към 
организацията, трябва да може да извърви пътя към членство, заяви Блинкен. 
Участниците в срещата - министри на външните работи, финансите, икономиката, търговията, от 38-те държави-членки на 
ОИСР и на партньорските страни се включиха в тържествената церемония за отбелязване на 60-годишния юбилей на 
организацията. По повод годишнината от страните членки бе одобрена и декларация за визията на ОИСР в бъдещия 
период. 
Присъединяването на България към ОИСР ще даде възможност за още по-активно и видимо участие на страната ни в 
глобалния икономически диалог. Решимостта на България за осъществяване на мисията на организацията за устойчиво и 
приобщаващо икономическо развитие и адресиране на новите предизвикателства бе изтъкната и в специалното изявление 
на министъра на външните работи, депозирано на срещата в Париж. В изявлението се подчертава също оставащият силен 
политически ангажимент на страната ни да се присъедини към ОИСР в скоро време. 
Министерската среща на Съвета на ОИСР продължава на 6 октомври 2021 г., когато заместник министър-председателят 
Атанас Пеканов и министърът на финансите ще вземат участие в специализирани дискусии по въпросите на 
международното данъчно облагане, търговията, прехода към нулеви емисии, дигитализация и изграждане на 
приобщаващо бъдеще. 
България заявява официално желанието си за членство в ОИСР през 2007 г., като последователно потвърждава своето 
намерение през годините. Освен България кандидати за членство са Аржентина, Бразилия, Перу, Румъния, Хърватия. 
Подготовката на страната ни за присъединяване към ОИСР се координира от специален постоянно действащ 
междуведомствен механизъм под ръководството на министъра на външните работи, включващ представители на всички 
ресорни министерства и други институции. 
 
√ Кацаров: Възможни са нови противоепидемични мерки при ръст на приетите в болница 
През последните седмици има натиск върху здравната система, но засега не се налага разкриването на повече легла 
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Ако продължава да се увеличава броят на хоспитализираните и на приетите в интензивните отделения, може да се наложат 
допълнителни противоепидемични мерки. Това каза пред медиите министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров. 
Регионалните мерки се предприемат от директорите на РЗИ и са съгласувани с главния държавен здравен инспектор. 
Трябва да се действа според региона. За мен водещ продължава да бъде не броят на заразените хора, а броят на хората в 
болниците, категоричен е здравният министър, цитиран от БТА. 
Със сигурност има скрита заболеваемост, много хора се изследват сами и не съобщават резултата, за да не бъдат поставени 
под карантина, допълни министърът.  
По думите му през последните две седмици има натиск върху здравната система, но засега не се налага разкриването на 
повече легла за лечение на деца, заразени с COVID-19. Ръстът на броя заболели, който се отчита във вторник, е свързан с 
това, че част от регистрираните случаи през почивните дни се отчитат в понеделник и влизат в статистиката във вторник, 
което води до отчетен повишен брой болни всеки вторник, обясни той. 
Ситуацията засега е под контрол, добре организирана, няма хаос и се наблюдава много внимателно, увери министърът. 
Кацаров посочи, че има области в страната, в които само една болница приема заразени с COVID-19 и при запълване на 
капацитета й е възможно пациентите да бъдат лекувани в болници извън съответната област. 
Не би трябвало да има проблем при изписването на лекарства в COVID зоните, допълни още министър Кацаров. В тях 
прегледите и лекарствата са безплатни за здравноосигурените пациенти. Ако от пациентите се изисква плащане, сигналите 
трябва да се изпратят към Изпълнителна агенция "Медицински надзор", посочи още той. Кацаров припомни, че здравно 
неосигурените пациенти ще бъдат преглеждани в COVID зоните безплатно, но няма да получат безплатни лекарства. 
 
√ Fitch потвърди рейтинга на ББР – „BBB“ с положителна перспектива 
Промяна в рейтинга на България и в капитализацията на държавната банка могат да повлияят в бъдеще на оценката 
от агенцията 
Международната рейтингова агенция Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие на 
BBB с положителна перспектива, съобщиха от държавната кредитна институция. 
Оценката показва наличието на баланс в рисковете, свързани с оценяването на рейтинга. Като аргумент за това се изтъква 
високата вероятност за подкрепа на банката от суверена – българската държава, както и качеството на финансиране, 
осигурявано или гарантирано от нея. 
Това ниво е равно на оценката на рейтинговата агенция за България и е практически най-високият възможен кредитен 
рейтинг за националната банка за развитие. Потвърдени са и всички останали рейтинги на банката. 
Във Fitch са разгледали и факторите, които могат да доведат до промяна на рейтинга. Това може да се окаже покачване 
или понижение като следствие от промяна в рейтинга на България, като на оценката може да повлияе както склонността 
на държавата да подкрепя банката, така и промяна в капитализацията на ББР. 
От рейтинговата агенция отчитат и ролята на банката в правителствените програми в пoдĸpeпa нa компании и физически 
лица, ĸoитo търпят негативни последици oт пандемията COVID-19. 
Oбщият paзмep нa потвърдените до момента кредити за гарантиране за малкия и средния бизнес с намалени изисквания 
за обезпечение и по-голям гратисен период надхвърли 347 млн. лева. Физическите лица, одобрени от търговските банки, 
са достигнали близо 53 хиляди, като общата стойност на отпуснатите за тях заеми е малко под 246 млн. лева. 
Investor.bg припомня, че по инициатива на министъра на икономиката от предишното служебно правителство Кирил 
Петков имаше проверка на практиките на кредитиране в държавната банка, която засегна най-големите експозиции на 
банката – към фирми, които имат преки или косвени връзки с бизнесмените Делян Пеевски, Кирил Домусчиев, Румен 
Гайтански, Георги Самуилов. 
Тогава от Fitch Ratings коментираха, че при съществени нарушения репутационните щети могат да натежат върху 
способността на банката да изпълни мандата си за развитие или да привлече международно финансиране, което може да 
има умерени отрицателни последици за рейтинга в средносрочен план. 
 
√ България е пета в ЕС по дял на учителите над 50 години 
Застаряването е проблем за учителската професия в целия ЕС, според данни на Евростат 
България е в топ пет на държавите от Европейския съюз (ЕС) по дял на учителите на възраст над 50 години. Това показват 
данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани по повод световния ден на учителя (5 октомври). 
Почти 50% от учителите у нас са на възраст над 50 години, като най-голям е делът на преподавателите от 50 до 54 години, 
следван от възрастовата група 55-59 години, сочат данните. Това ни нарежда на пето място в ЕС. 
Лидер е Литва с почти 60%, следвана от Италия, Гърция и Естония. 
Най-нисък е делът на учителите на възраст над 50 години в Малта – малко над 15%, Ирландия – 20%, и Люксембург – малко 
над 20%. 
Средно за ЕС делът на учителите на възраст над 50 години е почти 40%, или 2 млн. души. Тези над 65 години са само 1% в 
целия блок, но в Естония делът им е 9% от всички, в Латвия е 5%, в Швеция и Литва – по 4%, сочат още данните. 
Учителите в ЕС на възраст под 30 години са 400 хил., или 7% от общия брой. 
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България е на трето място в ЕС по дял на жените учители – 84%. На първо място е Латвия с 84%, а на второ е Литва с 85%. 
Най-нисък е делът на жените учители в Дания – 62%, т.е. делът на мъжете учители там е най-висок в ЕС – 38%. В Люксембург, 
Испания и Гърция делът на мъжете учители също е около една трета от общия брой преподаватели. 
Средно за ЕС жените учители са 73%. 
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През 2019 г. в началното, прогимназиалното и гимназиалното образование в ЕС са заети 5,2 млн. учители. Броят им се 
увеличава с 5% в сравнение с 2013 г., когато са работели 5 млн. учители в блока. 
 
√ ЕС не трябва да се отказва от Западните Балкани 
Алтернативата е регресия към разделена Европа, заобиколена от сили, които нямат в основата си нито нейните 
интереси, нито нейните ценности 
Европейският съюз сигнализира за преобръщане на политиката си за разширяване, тъй като докладите от Брюксел 
показват, че лидерите на ЕС вече не подкрепят гарантиран път към членство за страните от Западните Балкани. 
Като се колебае по отношение на Балканите, ЕС приканва онези, които не споделят неговите норми и ценности, към 
границите и неговото културно-географско пространство. Това би било отмяна на отдавна поетите ангажименти и на които 
страните от Западните Балкани са разчитали. Това също би било стратегическа грешка, пише в коментар за онлайн 
изданието Politico.eu Катрин Ащън, първият в ЕС върховен представител по външните работи в периода, Миша Глени, бивш 
кореспондент на ВВС и експерт по Балканите, Марк Медиш, служил в Съвета за национална сигурност в администрацията 
на Клинтън, Алекс Рондос Рондос, който е работил в гръцкото правителство от 1998 до 2004 г., и Иван Вейвода, бивш 
изпълнителен директор на Балканския тръст за демокрация. 
Кървавите балкански войни през 90-те години от ХХ век, предизвикани от разпадането на Югославия, напомниха ярко 
опасността от национализма и племенните отношения. Тежкото положение на десетки хиляди бежанци, заедно с 
изображенията на разрушеното Сараево, спомагат да се засили политическата воля в Европа. Пътят за членство на страните 
от региона в ЕС беше разчистен и САЩ бяха силен партньор в този съгласуван западен ангажимент. 
С края на Студената война се отвори вратата за историческата интеграция на страните от Централна и Източна Европа в 
общия европейски икономически и политически проект. Така през 2004 г. 10 държави се присъединиха към ЕС - Полша, 
Унгария, Чехия и Словакия, трите балтийски държави Естония, Латвия, Литва и Словения. Към тях три години по-късно се 
присъединиха България и Румъния, а през 2013 г. - Хърватия. 
На останалите страни в Западните Балкани - Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Албания, Северна 
Македония, еше предложена твърда европейска перспектива едновременно с Хърватия, още през 2003 г. Това сега е в 
застой и в опасност, въпреки Членството в НАТО на Албания, Черна гора и Северна Македония. 
С настъпването на умора от разширяването нагласите в ЕС се променят с течение на времето. Разходите за финансовата 
криза през 2009 г. и спасяването на Гърция изнервиха Западна Европа. Страните от Западните Балкани също бяха особено 
бавни и неравномерни реформатори, а продължаващите опасения за корупцията и антидемократичните тенденции 
внесоха огромна предпазливост. 
Антимигрантските нагласи и фискалният консерватизъм също се втвърдиха в цяла Европа. Brexit също подкопа процеса. 
Това не са въпроси, които трябва да се игнорират. Това беше обещанието за мир и сигурност, гаранция за по-широка 
Европа, основана на ценности и идеали, дадена от ЕС и подкрепена от САЩ, посочват експертите. 
Не може да се отрече, че предизвикателството на интеграцията нараства с годините и е необходимо по-голямо търпение, 
увереност, въображение и енергия. 
Залогът е изключително голям. Алтернативата е регресия към разделена Европа, заобиколена от сили, които нямат в 
основата си нито нейните интереси, нито нейните ценности. Оставянето на Западните Балкани в постоянна зона на здрач 
на ръба на Европа би било стратегическо поражение, а то може да се избегне. 
Авторите на коментара подчертават, че са посветили значителна част от кариерата си на успеха на европейския проект със 
специално внимание към интеграцията на Западните Балкани. Според тях ЕС не трябва да се отклонява от региона. Вместо 
това трябва да потвърди предложението, което направи на хората от Западните Балкани, като същевременно работи в 
тясно сътрудничество със САЩ, за да настоява за необходимите реформи и напредък. 
Администрацията на Байдън трябва да бъде силен партньор в подпомагането на постигането на тази цел, допълват те. 
Сега е моментът да покажем подновено доверие в силна Европа и да популяризираме демократичните ценности, които 
все още вдъхновяват толкова много в региона и по света, заключава се в коментара. 
 
БНТ 
 
√ Започна срещата на върха ЕС - Западни Балкани 
Разширяването, справянето с пандемията и социо-икономическото възстановяване на региона са сред основните 
теми, които ще се обсъждат на срещата Европейски Съюз - Западни Балкани, която започна в Словения. 
България е представена от президента Румен Радев, който ще проведе две ключови срещи. По покана на еврокомисаря 
по разширяването Оливер Вархеи Радев ще се срещна с премиера на Република Северна Македония Зоран Заев, а по-
късно - по покана на германския канцлер Ангела Меркел - и с френския държавен глава Еманюел Макрон и отново Заев. 
По информация от дипломатически източници на "По света и у нас", Република Северна Македония и страните от 
Западните Балкани ще бъдат призовани да спазват двустранните договори със страните членки и да разрешат 
двустранните спорове с тях. 
България отказа да подкрепи преговорната рамка на Скопие заради системно неизпълнение на Договора за приятелство 
и добросъседство от 2017 година. Срещата ще проследят пратениците ни в Словения - Александър Марков и Лъчезар 
Ораков. 
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√ Христо Алексиев: Настоявам концесионния договор и противоепидемичните мерки на летище София да се спазват 
Министърът на външните работи Светлан Стоев, вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на финансите  
Настоявам противоепидемичните мерки на летище София да се спазват стриктно. Това разпореди министърът на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев по време на проверка на организацията 
и спазването на мерките на летище София. 
Заедно с представителите на всички компетентни институции бяха разгледани възможностите за намиране на ефективни 
решения. Министърът разпореди на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ още тази седмица да организира 
работна среща, на която всички отговорни органи, заедно с концесионера на летище София в детайли да начертаят 
възможните решения за подобряване на обслужването на пътниците и противоепидемичните мерки на летище София. 
"Виждам замърсени площи, лоша хигиена и струпване на хора, което повече не бива да се допуска. Увеличете 
дезинфекцията и следете по-стриктно за спазване на отстояние от 1.5 метра между хората и носенето на маски", 
категоричен бе министър Христо Алексиев. По думите му необходимо е да се промени организацията по обслужването на 
пътниците и да не се допуска струпване на хора при върхово натоварване. 
Министърът настоя да се направи всичко необходимо за оптимизирането на т.нар. тесни места, където се чекират 
пътниците, както и вентилационна система да продължи да работи на максимален капацитет. 
Министър Христо Алексиев изрази задоволство от работата на ГД „Гранична полиция“, които са повишили значително 
капацитета на гишетата за обслужването на пътници. 
Поетият от концесионера ангажимент в офертата за нивото на обслужването на пътници не е спазен. Поради което 
министър Алексиев заключи, че е твърде вероятно след тази проверка да последва санкция, както е разписано  в 
концесионния договор. 
 
√ Изграждането на скоростния път Видин-Ботевград ще се забави 
Най-късно до утре ситуацията със заседналия кораб ще бъде овладяна. Това заяви в "Денят започва с Георги Любено  
Ще има забавяне на изграждането на скоростния път Видин-Ботевград, заради отделни участъци. 
Поне четири години ще са нужни завършването на някои от отсечките. Това стана ясно от казаното от заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който инспектира строителните дейности край 
Видин. 
Подробният устройствен план за участъка между Ружинци и Монтана се обжалва. Очаква се решение на съда през 
ноември, а строителството може да започне най-рано в средата на следващата година. Най-проблемно е трасето между 
Монтана и Враца, където се налага ново проектиране. 
 
√ 74.8% от населението е преброено 
В момента преброителите не достигат. Отказват се масово заради COVID-19. В София например липсват 600 - Към момента 
са преброени 5 176 000 души или 74,8% от населението. Първенци са в Северозападна България, най-зле в Бургас и 
Пазарджик. 
От вчера работят 40 допълнителни центъра в столицата и цялата страна, където непреброените ще бъдат преброени на 
място. Такъв център има и в сградата на самата Статистика. 
"Забравиха да ме преброят, където съм по принцип по адрес и също така не успях с онлайн преброяването", заяви Мина 
Мишева. 
Друг вариант е да изтеглите преброителната карта от сайта на Статистиката, да я попълните и изпратите по мейл или по 
пощата. Колкото до уникалните кодове не е нужно хората да търсят преброителя си и да ги предават. 
За тези, които все пак искат да го направят, има специален имейл - codecensus2021@nsi.bg. Ако и след 10 октомври останат 
непреброени хора, те ще бъдат добавени от различни други държавни регистри. 
 
√ Правителството на Румъния падна след вот на недоверие 
От вчера Румъния е без редовен кабинет, след като парламентът гласува с голямо мнозинство вот на недоверие към 
правителството на премиера Флорин Къцу. Това става в период на политическа криза, която застрашава 
икономическото възстановяване на страната. 
Вотът беше внесен от социалдемократите - най-голямата опозиционна партия в страната. Според тях при управлението на 
Национално-либералната партия Румъния е докарана до бедност, властите не са се справили с пандемията от 
коронавируса и процентът на ваксинирани е сред най-ниските в Евросъюза. Флорин Къцу остана на поста едва 9 месеца и 
си спечели критики от левицата, както и от десницата. Той остава изпълняващ длъжността, а президентът Клаус Йоханис 
трябва да предложи нов премиер. 
Ако бъдат отхвърлени две предложения в рамките на 60 дни, това ще доведе до предсрочни избори. 
 
БНР 
 
√ Правителството удължава мярката 60 на 40 до края на годината 
Мярката за запазване на заетостта 60 на40 ще бъде удължена днес до края на годината с решение на служебното 
правителство. Ще се приеме и новият вариант за компенсации на работещи от временно затворени бизнеси заради 
пандемията, мярката е „Запази ме плюс“. 
От август до края на декември се удължава действието на 60 на 40. Всеки месец се очаква да се запазва заетостта на поне 
66 хиляди работещи. За целта са осигурени 250 милиона лева от актуализацията на бюджета. 
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Достъпът на предприятията не се променя. Тези със спад на оборота с 30 и повече проценти ще получават 50 на сто 
компенсация за заплати и осигуровки. Най-тежко пострадалите от пандемията със спад в продажбите 40 и повече проценти 
ще получават 60 на сто, като правоимащи ще са и хората, назначени от януари до юни тази година на работа. 
По „Запази ме плюс“ средствата са 100 милиона лева. Те са компенсация за работещи и самоосигуряващи се от секторите 
с временно преустановена дейност по силата на заповеди на здравния министър или РЗИ. 
За времето на неплатения отпуск компенсацията е 75% от месечния осигурителен доход, но този път средствата ще плаща 
НОИ, а не Агенцията по заетостта. 
Служебните министри ще променят постановлението, с което се определя размерът на проценти от оборота, които се 
предоставят на извършващите туроператорска дейност. 
Ще се промени и постановлението, с което държавните фирми отчисляват към държавната хазна част от печалбата си. 
 
√ МФ предлага удължаване на срока на намаления ДДС 
Финансовото министерство предлага удължаване на мярката за намалена ставка за данъка върху добавената стойност на 
определени стоки и услуги. Това става ясно от публикуваните проекти за изменения в закона. Към момента намалената от 
20 на 9 на сто ставка важи до края на годината, а според проекта срокът се удължава до края на епидемичната обстановка. 
Намалената ДДС ставка бе приета миналата година заради пандемията от Covid-19, като в нея се включват бебешките 
храни и пелени, автобусните превози, сервираните храни в заведенията и част от туристическите услуги, които бяха извън 
намаления обхват преди пандемията. 
В списъка бяха включени още доставката на книги и печатни материали, както и ползването на спортни съоръжения. 
В средата на миналата година към този списък се добавиха виното и бирата, сервирани в заведенията. 9-процентовата 
ставка е валидна до края на годината, а от финансовото министерство предлагат удължаването ѝ до края на епидемичната 
обстановка заради коронавируса. С цел прецизиране на текстовете в обхвата на мярката е включен и определен млечен 
продукт, използван за хранене на кърмачета. 
Освен промени в Закона за ДДС, финансовото министерство предлага допълнения и изменения в законите за 
корпоративното облагане, за данъка върху доходите на физическите лица и за данъчните складове и акцизите. 
Промените са по-скоро технически с цел намаляване на административната тежест или съгласуване с евродирективи. 
 
√ Йотова на международна конференция, посветена на българите в Урал и Сибир 
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките е домакин на 
международна конференция, посветена на българите в Урал и Сибир.  
Българското присъствие в Урал и Сибир се формира в продължение на повече от век в рамките на различни икономически 
и политически процеси. 
Сред тях насилствената колективизация през 30-те и 40-те години на миналия век, депортацията на кримски българи през 
1940 г., трудови миграции по времето на социализма. 
Двудневната конференция е част от проектът "Българите в Урал и Сибир през 20-21 в." и в нея участват учени от България, 
Русия, Украйна и Молдова. 
Проектът е финансиран от фонд "Научни изследвания", а ръководител от българска страна е доц. д-р. Петко Христов: 
"Българите, които са там, те са запазили своята българска идентичност, създават свои културно-просветни дружества, 
свързват се помежду си и настояват на това, че са българи". 
Вицепрезидентът Илияна Йотова поздрави Института и подчерта: 
"Колегите от института са направили нещо много важно - извън конкретните и точни исторически документи да предадат 
това свое изследване през погледа на хората, на фамилиите, на наследниците, на старите снимки, на спомените, на 
традициите, на езика, на песните, на всичко това. Този проект, той е само една основа за бъдещи проучвания. Интересна 
за проследяване е симбиозата между българския произход и средата, в която живеят тези общности. Те са запазили своята 
българска идентичност, език, обичаи. Създават свои дружества“. 
Участниците в проекта от руска страна заявиха, че вицепрезидентът е чакан гост в Тюмен и Коми, за да се запознае с хората 
с български корени там. 
 
√ България с най-голям ръст на производствените цени в ЕС през август 
Индустриалните производствени цени нараснаха през август с 1,1% спрямо юли както в еврозоната, така и в целия 
Европейския съюз, след като предходния месец те се повишиха с по 2,5 на сто, показват данни на официалната европейска 
статистика Евростат. 
Растежът на производствени цени през август беше най-силен в България, където те нараснаха с 4,2% спрямо месец по-
рано, когато се повишиха с 3,4%, следвана от Дания (повишение с 3,1%) и Латвия (с 2,6%), показват още данните на 
Евростат. 
Нарастването на европейските производствени цени през август се дължеше в най-голям степен на повишението им в 
енергийния сектор с 2,1% на месечна база, като и на цените на междинните производствени стоки с 1,4%, докато цените 
на потребителските стоки за дълготрайна употреба нараснаха с 0,5%, а на тези за стоките с недълготрайна употреба с 0,3 
на сто. 
Спрямо година по-рано (август 2020 г.) индустриалните производствени цени в еврозоната се повишиха с 13,4%, а в целия 
ЕС - с 13,5 на сто. 
На годишна база цените в енергийния сектор на Европейския съюз скочиха през август с 31,2%, а на междинните 
производствени стоки - с 14,2%. 
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Най-силен годишен ръст отбелязаха производствените цени в Ирландия (повишение с цели 54,8%), следвана от Белгия (с 
23,95) и Дания (с 23,8%). 
Индустриалните производствени цени в България се повишиха през август спрямо същия месец на миналата година със 
17,1% след нарастване с 11,8% през юли, сочат още данни на Евростат. 
 

Графика на индекса на производствени цени в ЕС на годишна база 

 
 
√ Забавяне на бизнес експанзията в еврозоната през септември 
Икономическата активност в еврозоната се забави за втори пореден месец през септември, отстъпвайки от 15-годишния 
връх, отбелязан през юли, тъй като недостигът във веригите на доставки възпрепятства както промишленото, така и 
производството в сектора на услугите на фона на засилващия се инфлационен натиск. 
Това показват предварителни данни от последното бизнес проучване на агенция IHS Markit сред европейските мениджър. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута (промишлената и активността в сферата 
на услугите), се понижи през септември до 56,2 пункта от 59,0 пункта през август и юлския връх от 60,2 пункта (най-високо 
ниво от юни 2006 г.). Въпреки това понижение индексът продължава да се задържа стабилно над бариерата от 50,0 пункта, 
която е водораздел между свиването и бизнес експанзията. 
"Настоящата икономическа ситуация в еврозоната е нежелана комбинация от нарастващ ценови натиск при по-бавен 
растеж. И двете са свързани с недостига на доставки, особено в промишленото производство, където се наблюдава по-
рязко забавяне на растежа от това в сферата на услугите", посочи Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit. 
"Въпреки че засега общият темп на експанзия остава сравнително стабилен според историческите стандарти, икономиката 
в региона на единната валута навлиза в последното тримесечие на годината с по-бавна траектория на растеж", допълни 
той. 
 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 
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Търсенето в еврозоната спадна до петмесечно дъно, тъй като фирмите отразиха част от рекордно нарастващите разходи 
за суровини в цените за потребителите. Съставният ценови PMI индекс се повиши през септември до 59,1 от 58,3 пункта, 
наближавайки високите стойности, отчетени през летните месеци. 
В петък проучването IHS Markit отчете рязък спад на промишления PMI индекс до 7-месечно дъно от 56,4 пункта спрямо 
59,0 пунта през август, докато индексът на новите поръчки се понижи до 55,3 от 57,9 пункта. 
Растящите цени и проблемите с веригите на доставки се отразиха негативно и на доминиращата в еврозоната сфера на 
услугите, като съответният PMI индекс се понижи през септември до 56,4 пункта от 59,0 пункта през август, достигайки най-
ниско ниво от месец май насам, докато индексът на новите поръчки в услугите спадна до 55,3 от 57,9 пункта. 
"Секторът на услугите също отчита значително охлаждане на растежа на търсенето, което може да бъде обяснено с 
недостига и отчасти е свързано с това, че клиентите ограничават потреблението заради опасения, свързани с 
продължителността на коронавирусната пандемия и от по-високите цени“, каза Уилямсън. 
 
√ МВФ прогнозира растеж на световната икономика през 2021 г. с малко под 6% 
Международният валутен фонд очаква глобалният икономически растеж през 2021 г. да бъде малко под прогнозираните 
през юли 6 на сто, заяви във вторник шефът на МВФ Кристалина Георгиева, позовавайки се на рисковете, свързани с дълга, 
инфлацията и различните икономически тенденции вследствие на коронавирусната пандемия, съобщава Ройтерс. 
Това е първата публична изява на управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева от началото на скандала с 
обвиненията срещу нея, че е работила в полза на Китай. 
Георгиева каза, че световната икономика се възстановява, но пандемията продължава да ограничава това възстановяване, 
като основната пречка е породена от "Голямото ваксинационно разделение", при което се вижда, че има твърде много 
страни с твърде малък достъп до ваксини срещу Covid-19. 
Във виртуална реч в Университета "Бокони" в Италия, Кристалина Георгиева каза, че актуализираните през следващата 
седмица "Световни икономически перспективи“ на МВФ ще прогнозират завръщането до 2022 г. на развитите икономики 
до нивата на икономическо производство от преди пандемията, но повечето нововъзникващи и развиващи се държави ще 
се нуждаят от "още много години", за да се възстановят. 
"Изправени сме пред глобално възстановяване, което остава "затруднено" от пандемията и нейното въздействие. Не 
можем да вървим напред - това е все едно да ходим с камъни в обувките", каза тя. 
Съединените щати и Китай останаха съществени двигатели на икономическия растеж, а Италия и Европа демонстрираха 
повишена скорост, но растежът се влошаваше на други места, посочи шефът на МВФ. 
Инфлационният натиск, ключов рисков фактор, се очакваше да отшуми в повечето страни през 2022 г., но той ще продължи 
да влияе върху някои нововъзникващи и развиващи се икономики", каза още тя, предупреждавайки, че продължителното 
увеличаване на инфлационните очаквания може да доведе до бързо покачване на лихвените проценти и до по-затегнати 
финансови условия. 
Докато централните банки като цяло биха могли засега да избегнат затягането на лихвените и паричните си политики, те 
трябва да бъдат готови да действат бързо, ако възстановяването се засили по-бързо от очакваното, или се реализират 
рискове от повишаване на инфлацията, каза Кристалина Георгиева. 
Тя посочи, че е важно също да се следят финансовите рискове, включително "обтегнатите" оценки на активите. 
Глобалните нива на дълга, които сега са около 100% от световния брутен вътрешен продукт, означават, че мнозина 
развиващи се страни имат много ограничени възможности да емитира нов дълг при благоприятни условия, каза Георгиева 
в речта си. 
Тя призова по-богатите държави да увеличат доставките на ваксини срещу Covid-19 в развиващите се страни, да премахнат 
търговските ограничения и да запълнят празнина от 20 милиарда долара в безвъзмездното финансиране, необходимо за 
тестване, проследяване и лечение на коронавируса. 
Според нея неуспехът да се затвори огромната разлика в нивата на ваксинация между развитите икономики и по-бедните 
нации може да възпре глобалното възстановяване, което да доведе до кумулативните загуби на глобалния БВП в размер 
до 5,3 трилиона долара през следващите пет години. 
Георгиева каза, че страните също така трябва да ускорят усилията за справяне с изменението на климата и да гарантират 
технологичните промени, като всичко това също може да стимулира икономическия растеж. 
Преминаването към възобновяема енергия, нови електрически мрежи, енергийна ефективност и нисковъглеродна 
мобилност може да повиши глобалния БВП с около 2% това десетилетие, създавайки 30 милиона нови работни места, 
посочи шефът на МВФ. 
 
√ САЩ с рекорден търговски дефицит през август 
Търговският дефицит на САЩ достигна рекорден пик през август заради по-силен ръст на вноса, тъй търговците на дребно 
започнаха да се запасяват с медицински и потребителски стоки преди предпразничния сезон на пазаруване. Това е 
пореден сигнал за забавяне на растежа на водещата световна икономика през третото тримесечие на годината. 
Търговският дефицит нарасна през август с 4,2% до 73,3 милиарда долара, което е неговото най-високото, откакто се следят 
тези данни, съобщи във вторник Министерството на търговията. Осредните очаквания на икономисти и анализатори бяха 
за дефицит в размер на около 70,5 млрд. долара. 
Вносът в САЩ нарасна през август с 1,4% до рекордните 287 млрд. долара, докато износът се повиши с 0,5% до 213,7 млрд. 
долара (най-висок експорт от май 2019 г.). 
Дефицитът при търговията със стоки нарасна с 1,9 млрд. долара до 101,8 млрд. долара през август. 
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Вносът на стоки нарасна с 1,1% до 239,1 млрд. долара, като увеличението се дължи на потребителски стоки като 
фармацевтични препарати, играчки и спортни стоки. Наблюдава се и увеличение на вноса на промишлени консумативи и 
материали. Вносът на моторни превозни средства, части и двигатели за тях пък се сви с 1,5 милиарда долара, което 
отразява глобалния недостиг на полупроводникова техника, който възпрепятства производството. 
В същото време търсенето на стоки остава силно, въпреки че разходите се изместват обратно към услуги като пътуванията, 
тъй като все повече хора са ваксинирани срещу Covid-19. 
Вносът на услуги пък се увеличи с 1,3 млрд. долара до 47,9 млрд. долара през август. 
Износът на стоки нарасна с 0,7% до рекордните 149,7 милиарда долара, като експортът беше увеличен от промишлени 
доставки и материали като немонетарно злато и природен газ. 
Износът на услуги намаля с 0,1 млрд. долара до 64,0 млрд. долара през август, което отразява все още слабите приходи от 
пътувания на фона на ограниченията, свързани с пандемията. Имаше обаче увеличение на износа на бизнес услуги и такси 
за използване на интелектуална собственост. 
Федералният резерв на Атланта прогнозира забавяне на растеж на брутния вътрешен продукт на САЩ до 3,3% на годишна 
база през третото тримесечие, след като американската икономика нарасна с 6,7% през второто тримесечие. 
Трябва да се има предвид, че растящият търговия дефицит се отрази негативно на растежа на БВП за четири поредни 
тримесечия. 
 
В. Монитор 
 
√ Горивата поскъпнали с почти 30% за година 
За последната година цените по бензиностанциите са скочили с близо 27%. Най-евтини са горивата в Шумен, Велико 
Търново и Пловдив, а най-скъпи - във Видин и Кърджали, съобщи Нова тв. 
За този период цените на бензина и дизела са скочили с близо 50 ст. за литър, показват данните на търговците. В момента 
цените се движат по средно 2.27 лв. за литър от най-масовия бензин А95 и още толкова за литър дизел.  
Според експертите заради повишеното търсене и ръста в цените на петрола тази тенденция ще се запази и през 
следващите месеци. В същото време контролните органи продължават проверките за качество на горивата. 
„Цените на горивата са основният фактор в нашата дейност. Миналата година по това време беше около 1.70 лв./л в пика 
на сезона. В момента е 2.30 лв./л, коментира Цветан Захариев, чиято фирма всеки ден извършва доставки с бусове на 
отоплителни инсталации в цялата страна  Разликата засега поема фирмата, за да не я поемат клиентите, отчита той.  
 
√ Нейкова: ЦИК ще обяви днес новата поръчка за машините за гласуване 
"Днес ще обявим нова обществена поръчка за доставка на допълнителен брой машини". Това заяви пред 
БНТ председателят на ЦИК Камелия Нейкова. Тя се надява този път да се дадат оферти, които са в рамките на отделените 
средства. 
Тя обаче не коментира сумата, нито дали отново ще се иска доставката на 1600 устройства или повече.  
Нейкова само напомни, че предишната поръчка е била прекратена, след като двете ценови оферти надвишаваха 
максималната прогнозна стойност - с 300 000-500 000 лева повече. Тя изтъкна още, че имат уверение от МФ, че 
финансирането за тази поръчка ще се осигури по бюджета на ЦИК. 
"Но дори и това да не стане, с наличния брой машини дори можем да осигурим машинното гласуване, но все пак е по-
добре в повече избирателни секции да има повече от една машина", каза Нейкова.  
Тя увери, че въпросът за наем на машините пред ЦИК не стои. По думите й ЦИК е изплатила напълно машините на "Сиела 
Норма" и не може да се иска наем, при положение, че са платили около 34 млн. лева. 
"Има неразплатени 4 млн.лева", каза тя. Нейкова подчерта, че все още стои въпросът с правото на собственост на 
държавата над софтуера за машините. Тя посочи, че в предложеното сега споразумение има много ограничения, които не 
са приемливи. Тя обясни, че в ЦИК няма нито един сигнал за счупени машини. 
Според нея няма как заради двата вота да се получи объркване при гласуването. "Ако една партия е регистрирана и за 
двата вида избори, участва в жребия за президент и получи номер 10 например, тя ще бъде номер 10 и за парламентарните 
избори. Онези партии, които участват само в парламентарните избори, за тях ще има отделен жребий и ще се направи 
спрямо този за президентските избори, така че не може да се дублират и няма как да има объркване", посочи Нейкова. 
"За момента мислим, че ще е добре с една карта да се гласува и на двата избора", каза Нейкова. От утре на сайта на ЦИК 
всеки ще може да провери дали е включен в списък за подкрепа за определена партия и да подаде сигнал, ако това е 
направено без негово знание. 
 
√ Нови мерки срещу коронавируса в Гърция засягат неваксинираните 
Гръцкото здравно министерство обявява в сряда нова комбинация от мерки с посланието, че широко разпространената 
ваксинация е единственият път напред и за излизане от пандемията, съобщава "Катимерини". 
В коментар пред Skai TV, здравният министър Танос Плеврис посочи, че тези мерки могат да включват по-големи свободи 
за ваксинираните хора в места за свободно време и забавления на закрито и повече ограничения за неваксинираните. 
Съобщава се, че ще се разреши провеждането на концерти и други музикални събития на живо, но се ограничава достъпа 
до тях само за ваксинирани хора. 
Новите мерки за безопасност на общественото здраве са в отговор на нарастващото разочарование сред ваксинираните 
граждани поради продължаващите ограничения, произтичащи от високите нива на предаване, предизвикани главно от 
неваксинираните. 



13 

 

Очаква се също в сряда министерството да обяви името на новия шеф на своята Национална организация за обществено 
здраве. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Ще продължи ли дигиталната трансформация и след пандемията? 
Един от малкото плюсове на споходилата човечеството пандемия от COVID-19 е, че даде тласък на дигитализацията не 
само в глобален план, но в частност и у нас. Повечето анализатори очакват тази трансформация в банковата дейност да 
продължи, а интересът на клиентите да не спира да расте. 
Проучвания на Стария континент установиха, че значителен брой банкови клиенти са използвали онлайн услуги за първи 
път по време на пандемията и че повечето от тях ги намират за задоволителни.  
Данните на банките, опериращи в България, също потвърждават тази тенденция.  
Например "УниКредит Булбанк" отчете над 160% ръст на онлайн картовите плащания. Банката пресметна, че през 
последните 5 години електронната търговия у нас е белязала годишен ръст между 21 и 35 на сто. 
През 2020-та обемът на българския онлайн пазар достигна над 970 млн. евро. "Райфайзенбанк България" пък 
отчете двойно увеличение на дигитално откритите сметки от началото на 2021 година. 
Според последното изследване на одиторите от "Делойт" в Швейцария - меката на банките, преминаването към дигитални 
канали за банкиране не е временно явление. Между 2020 и 2021 г. потребителите на онлайн банкови услуги - като 
кандидатстване за потребителски кредит, получаване на информация, консултация и трансакции, се е удвоил. 
Хората разбира се, не са забравили посещенията си в банковия клон. Удивителното е, че близо 60% от клиентите, които са 
банкирали онлайн за първи път  
през пандемията, смятат да продължат да ползват тези канали в комбинация с посещения на офиса на институцията. 
18% казват, че преминават изцяло на дигитални канали, а едва между 8 и 22% са на мнение, че след пандемията ще 
продължат да банкират чрез клоновата мрежа. Което е ясен сигнал за бъдещето на банковата система. 
Другите любопитни заключения са, че по-младите хора са по-отворени за онлайн решения, но се наблюдава значително 
увеличение на дела на над 50-годишните, които банкират онлайн. 
От "Делойт" установяват, че простото предлагане на цифрови решения не различава истински една банка от нейните 
конкуренти. В края на краищата, сега всяка банка предоставя онлайн услуги.  
Предимство в бъдеще ще получат банките, чиито онлайн услуги са най-стабилни, бързи ясни и удобни. Което трябва да е 
втората сигнална лампа за банковите мениджъри. Но одиторите отчитат също, че въпреки тласъкът в онлайн банкирането, 
банките трябва да продължат да се представят добре пред клиентите си в офисите. При по-сложни услуги и при 
необходимост от съвети, много клиенти все още предпочитат да бъдат обслужени лично от банков служител.  
Ето защо от "Делойт" съветват банките, които искат да увеличат клиентската си база, да предлагат хибриден модел - онлайн 
услуги за част от операциите и топ обслужване в клон за по-сложните дейности, обвързани с консултации, които да са 
насочени по-специално за клиенти с по-високи доходи. 
Но да се върнем в България, където интересът към онлайн банкирането, ако се съди по последните данни на "Евростат", 
сякаш е зациклил. Според данните за месец май 2020 г. едва 1 от всеки 8 българи има такава услуга на телефона или 
компютъра си. 
Кои обаче са факторите, формиращи това поведение на клиентите?  
На първо място, следва да се отбележи разликата в различните региони на страната. Например в Североизточния регион 
на България едва 5% от потребителите използват мобилно банкиране. Подобни са резултатите и при Южен централен, 
Северозападен и Югоизточен - около 7% потребители. Разликата е значителна спрямо Югозападния регион, в който влиза 
и София, където процентът рязко скача до 24 на сто.  
Не е подценен фактът, че българските банки едва в последните години започнаха да вървят по-активно по пътя на 
дигитализацията, т.е. плодовете на този труд, ще се берат по-късно, когато клиентите свикнат с новите услуги. Това даде 
и известно преимущество на финтех компаниите, особено сред младите хора, които така или иначе използват повече 
дигиталните канали в сравнение с по-възрастните. А и с просто око е видно, че българските потребители на финансови 
услуги са преобладаващо по-възрастни, т.е. преживяли са няколко банкови кризи и съвсем очаквано доверието им е 
разклатено.  
Допълнителни фактори са онлайн пазаруването и плащането на сметки. Макар да нарастват плащанията в интернет, много 
българи като цяло не пазаруват онлайн. Последното проучване на "Тренд" показва, че близо 56 процента от българите 
никога не пазаруват онлайн, 12% от анкетираните винаги, когато имат възможност, пазаруват онлайн, а 22 процента само 
понякога. 
Анализаторите отчитат пряка зависимост между онлайн пазаруването и възрастта  
- едва под една пета от най-младите не пазаруват онлайн, докато при най-възрастните, над 70 години, този дял е 96 
процента. Хората с по-висок образователен статус са склонни да пазаруват повече онлайн, както и тези с по-високи доходи. 
Но нека споменем, че преобладаващата част от търговците у нас не разполагат с устройства за картови плащания, защото 
предпочитат кеша. 
Колкото до взаимодействието с администрацията през интернет - и там нещата не са много по-различни. През годините 
допитвания установиха, че едва около 5 на сто от пълнолетните българи, или около 250 хиляди души, предпочитат да 
взаимодействат по електронен път с администрацията. Мнозинството от тях са на възраст между 25 и 36 години, с висше 
образование и с по-благоприятна житейска перспектива. Над 80 на сто от пълнолетните българи все още предпочитат 
контакт „на гише“ с различните администрации. 
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Затова не е изненада, че България все още е в топ 5 на страните с най-много банкови клонове на глава от населението. 
Може би от това следва и препоръката към банковия мениджмънт, освен в дигитални иновации, да задели ресурс и за 
подобряването на обслужването в офиса.  
 
√ Лидерите на ЕС настояха за по-голяма самостоятелност в отбраната 
Лидерите на Европейския съюз настояха от по-голяма самостоятелност на Европа в сферата на отбраната. Те се 
събраха на неформална среща на върха за първи път след хаотичното изтегляне на западните военни от Афганистан 
и анулирането на сделка за подводници за милиарди долари между Австралия и Франция в резултат на сключен 
тристранен пакт между САЩ, Австралия и Великобритания, съобщава Ройтерс. 
На вечерята си вчера в замъка Бърдо, в Словения, която е ротационен председател на ЕС, държавните и правителствени 
ръководители на страните от ЕС бяха обсъдени също напрегнатите отношения с Китай и растящите цени на природния газ. 
Разговорите се съсредоточиха върху ролята на ЕС на международната сцена в светлината на геополитическите събития 
напоследък, включително ситуацията в Афганистан и сделката с подводниците. 
"Извличайки поуки от кризите в последно време, ние сме решени да укрепим силите си и да увеличим устойчивостта си, 
намалявайки критичните си зависимости", каза след срещата председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. 
 Мишел също така се застъпи за по-голяма стратегическа самостоятелност чрез партньорство между ЕС и НАТО. "НАТО е 
стожер на сигурността, на който разчитаме, но същевременно виждаме, че е необходимо да можем да действаме по-
самостоятелно, за да направим съюзите си по-силни", каза той. "Силните съюзници правят силни съюзи", заяви Мишел. 
Работната вечеря на европейските лидери е насрочена в навечерието на срещата за Западните Балкани, на която ще бъдат 
обсъдени перспективите за евроинтеграцията на региона. 
Няма основание за промяна на българската позиция към Република Северна Македония въпреки сериозния натиск, на 
който ще бъде подложената страната ни от европейските партньори, коментира във вторник вицепрезидентът Илияна 
Йотова. 
Президентът Румен Радев е поканен от европейския комисар по съседство и разширяване Оливер Вархеи и премиера на 
Словения Янез Янша за обща среща с министър-председателя на Република Северна Македония Зоран Заев. Малко по-
късно президентът е поканен от канцлера на Германия Ангела Меркел на обща среща с президента на Франция Еманюел 
Макрон и със Зоран Заев. 
Европейските лидери обсъждат и предложение за създаване на общоевропейски газов резерв и промени в 
ценообразуването чрез отделяне на цената на природния газ от цената на електроенергията. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи, че цената на тока се покачва главно заради 
поскъпването на синьото гориво и че основният доставчик - Русия, не увеличава доставките според растящото търсене. 
Руският президент Владимир Путин също коментира кризата за цената на електроенергията в Европа. Според него тя се 
дължи на „истерия и объркване“ на европейските енергийни пазари и недостатъчни инвестиции в добивните индустрии. 
 
Мениджър 
 
√ ЕС дава до 196 000 лв. за повече висшисти от уязвими групи 
Училища, университети и неправителствени организации ще могат да кандидатстват с проекти, които насърчават младежи 
от уязвими групи да завършат висше образование. Одобрените предложения ще бъдат финансирани със суми от 100 000 
до 196 000 лв. Това е заложено в критериите за подбор по операцията „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше 
образование“ на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., които са публикувани 
за обществено обсъждане, съобщават от МОН. 
Проектните предложения могат да подкрепят ученици от уязвими групи да завършат средното си образование и да 
продължат да учат в университет. Ще бъдат подпомагани също успешната интеграция и адаптиране в академичния живот 
на студенти-първокурсници от уязвими групи. 
Сред дейностите, които могат да се финансират, са например допълнителни обучения на ученици от уязвими групи от 
втори гимназиален етап, за да положат успешно задължителните и допълнителните държавни зрелостни изпити и да 
кандидатстват в университет. На гимназистите ще се предоставя еднократна финансова помощ за покриване на разходите 
за кандидатстудентски такси, за пътуване и нощувка при явяване на изпитите в университет. Ще се отпускат еднократни 
суми за семестриални такси и настаняване за първата академична година в рамките на проекта. 
С европейски средства може да се осигурят ментори за първокурсниците от уязвимите групи. Те ще изпълняват функциите 
на наставници, подпомагащи адаптацията и социализацията на новите студенти. Те ще ги ориентират в академичната 
среда, ще подкрепят и проследяват участието им в образователния процес – редовно участие в учебните занятия през 
първата година и др. 
Проектът на методологията е публикуван в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“ на 
страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“. До 12 октомври 2021 г. (включително) заинтересованите 
страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на програмата на електронен 
адрес: infosf@mon.bg.  
 
√ ЕС извади Ангила, Доминика и Сейшелите от списъка с данъчни убежища 
Европейският съюз премахна британската отвъдморска територия Ангила и островните държави Доминика и Сейшелите 
от списъка си на данъчните убежища, предаде ДПА. 

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=997
mailto:infosf@mon.bg
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Американска Самоа, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американските Вирджински острови и 
Вануату ще останат в списъка със страните, които поощряват "практиките за укриване на данъци" и подкопават приходите 
на държавите от ЕС, гласи прессъобщението на Евросъюза. 
Преразгледаният списък беше приет на среща на финансовите и икономическите министри от съюза след споразумение, 
постигнато между представителите на 27-те държави членки миналата седмица. 
Списъкът на ЕС на данъчните убежища е обект на критики заради това, че в него са пропуснати държави членки на съюза. 
Люксембург и Ирландия редовно са мишена на обвинения за данъчните си режими, отбелязва БТА. 
По-рано тази година в свой доклад неправителствената организация "Оксфам" заяви, че пет членки на ЕС - Кипър, 
Ирландия, Люксембург, Малта и Нидерландия - имат икономически показатели, типични за данъчни убежища. 
 
√ Ръст на европейските борси въпреки забавянето на бизнес активността в еврозоната 
Eвропейските акции регистрираха повишения в ранната търговия във вторник, след като германският производител на 
чипове Infineon успокои страстите в технологичния сектор с позитивна прогноза, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 записа ръст от 3,24 пункта, или 0,72%, до 454,01 пункта, след като завърши 
предходната сесия при най-ниското си ниво от 21 юли. Автомобилният подиндекс SXAP се понижи с 0,17%, след като 
регистрацията на нови автомобили във Великобритания се понижи с 35% през септември спрямо същия период на 
предходната година. Това е най-лошото представяне за септември през последните 23 години 
Немският показател DAX напредна със 72,84 пункта, или 0,48%, до 15 109,39 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 се повиши с 46,34 пункта, или 0,66%, до 7 057,35 пункта. Френският измерител CAC 40 отчете ръст от 52,78 
пункта, или 0,82%, до 6 530,44 пункта. 
Акциите на Infineon Technologies поскъпнаха с 2,93%, след като компанията потвърди прогнозата си за приходи през 2021 
г. и заяви, че очаква резултатите й да се подобрят през следващата година, след като търсенето на чипове за коли и 
центрове за данни нарасне. 
Ценената на книжата на нидерландският технологичен инвеститор Prosus се повиши с 2,46%, след като компанията получи 
одобрение от регулаторите за увеличаване на дела си в германската компания за доставки на храна Delivery Hero. 
Банковият сектор в Европа напредна с 1,47%, след като оптимизма около икономическото отваряне и очакванията за 
затягане на паричната политика доведоха до скок на доходността по облигациите. Акциите на Unicredit, Credit Agricole и 
Lloyds Banking Group поскъпнаха съответно с 3,01%, 3,11% и 1,45%. 
„Чувствителните към лихвите банкови акции намират подкрепа, докато инвеститорите обмислят вероятността от 
повишаване на ставките“, коментира Дани Хюсън, финансов анализатор от AJ Bell. 
„Съществуват обаче въпроси относно начина, по който икономиката се възстановява. Натиска на цените се отразява на 
бизнеса и на потребителите“, добави той. 
Междувременно стана ясно, че икономическата активност в еврозоната сее забавила за втори пореден месец през 
септември. 
Според прочуването на IHS Markit индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, се е 
понижил до 56,2 пункта през септември от 59,9 пункта през август. През юли индексът достигна 60,2 пункта – най-високото 
ниво от 15 години. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса започнаха седмицата с понижения на фона на ротацията на 
инвеститорите от технологичния сектор към цикличния, причинена от нарастващата доходност по държавните ценни 
книжа. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 323,54 пункта, или 0,94%, до 34 002,92 пункта, въпреки поскъпването на 
акциите на Merck с 2,09%. Този ръст идва след скок с 8% в петък, когато фармацевтичния гигант 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. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s се понижи с 56,58 пункта, или 1,3%, до 4 300,46 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 311,21 пункта от стойността си, или 2,14%, достигайки ниво от 14 255,49 
пункта. 
Акциите на големите компании от технологичния сектор се понижиха на фона на поредния ръст на доходността по 
държавните ценни книжа. Цените на книжата на Apple, Nvidia, Amazon и Microsoft се понижиха съответно с 2,46%, 4,87%, 
2,85% и 2,07%. Доходността по 10-годишните американски облигации се задържа на ниво от около 1,48%. Миналата 
седмица тя достигна 1,56% - най-високото ниво от месец юни. 
Акциите на Facebook се понижиха с 4,89%, след като компанията бе определена като „предател на демокрацията“ Франсис 
Хаугън, бивша нейна служителка, която участва в изслушване в Сената на САЩ. 
„Финансовите пазари се приспособяват към поредния цикъл на отваряне на икономиката. Той отново е белязан от ръст на 
цените на суровините, повишение на доходността по облигациите, силно представяне на цикличните сектори и слабо на 
технологичните“, коментира Джим Полсен от Leuthold Group. 
Акциите на Tesla поскъпнаха с 0,81%, след като компанията заяви този уикенд, че е доставила 241 300 електрически 
автомобила през третото тримесечие, надминавайки прогнозите на анализаторите. 
Цените на книжата на енергийните гиганти Exxon Mobil и ConocoPhillips се повишиха с 1,3% и 2% на фона на поскъпването 
на петрола. 
Разочароващото представяне на водещите фондови индекси на Уолстрийт в понеделник дойде след сериозен ръст в 
първата сесия за октомври в петък. През септември борсите регистрираха загуби на фона на опасенията за инфлацията и 
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възможността Федералният резерв да свие стимулите и повиши лихвите.  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. 
Четвъртото тримесечие обикновено е добър период за акциите, но опасенията около пандемията, политиките на 
централните банки и проблемите на китайския строителен предприемач Evergrande карат инвеститорите да подхождат по-
внимателно. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно понижения във вторник, 
следвайки загубите на Уолстрийт, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 завърши сесията със спад от 622,77 пункта, или 2,19%, до 27 822,12 
пункта, след като по-рано се бе понижил с 3%. Индексът за кратко влезе в територията на корекция, оставайки на 10% под 
върха си от средата на септември. Акциите на Fast Retailing се понижиха с 6,92%. 
Хонконгският бенчмарк Hang Seng напредна с 67,78 пункта, или 0,28%, до 24 104,15 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi се понижи с 57,01 пункта, или 1,89%, до 2 962,17 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 отчете спад от 30,1 пункта, или 0,41%, до 7 248,4 пункта. 
Борсите в континентален Китай са затворени по случай отбелязването на „Златната седмица“. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 1,24 пункта, или 0,22%, до 569,44 пункта. BGBX40 се понижи с 0,22 пункта, или 0,17%, до 132,44 пункта. BGTR30 
изтри 0,04 пункта от стойността си, или 0,01% достигайки ниво от 646,95 пункта. BGREIT регистрира спад 0,04 пункта, или 
0,01%, до 569,44 пункта. 
   
Cross.bg 
 
√ Продължава сагата със заседналия кораб "Вера Су" 
17-ти ден продължава сагата със заседналия кораб край Камен Бряг "Вера Су". Всички операции към момента са 
преустановени заради лошото време и бурните вълни. Вълнението е около 4 бала, вятърът е над 20 километра в час. 
Екипажът все още не е разпитван, очаква се това да стане от следовател, в присъствието на съдия. 
Успешно приключи операцията по допълнителното укрепване на кораба с котви и въжета. 
Още в началото, ако се бяха взели мерки, Констанца е по-близко от Варна до Яйлата, румънците разполагат с много 
модерни плавателни средства, вместо да очакваме трите баржи, заяви в "Денят започва" капитан Богдан Богданов, 
председател на Българската морска камара. 
Няма нови пробойни по корпуса на заседналия кораб, установи оглед на водолази. При една от последните операции са 
източени 11 кубика гориво от танкерите на кораба. 
Трите баржи, които ще участват в операцията по разтоварването на азотните торове от борда на заседналия кораб "Вера 
СУ", вече са на българска територия. Те са осигурени от Европейската агенция по морска безопасност и идват от Италия. 
Баржите са надуваеми с дължина 15 метра и широки 5 метра. 
Трима души от екипажа са пожелали да слязат. Днес се очаква на борда на кораба да се качат представители на 
Международната федерация на транспортните работници, които да проверят условията на труд и дали екипажът 
разполага с храна и вода. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Реформа след COVID: Пациентът свободно си избира болница, а парите от много каси го следват 
в. Монитор - Тройно повече контрабандни пари хванати на браздата 
в. Телеграф - 10 000 антивакъри разпалват пандемията 
в. Труд - Порой от клевети срещу майка, дете и Цацаров 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Беднотия! За 11 г. минималната заплата пораснала само с 380 лв. 
в. 24 часа - Осветиха само единия политик от 2-мата българи в досиетата "Пандора" 
в. 24 часа - КЗК: Тунелът под Шипка да се строи, изпълнителят е избран законно 
в. Монитор - Преброителите масово се отказват от работата си 
в. Монитор - Източиха горивото от "Вера Су" 
в. Монитор - ДАНС влезе на проверки в голям производител и търговци на ток 
в. Труд - Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикациите, пред "Труд": С 50% по-скъпо парно от 1 януари 
в. Труд - 50% от Националния план да е за строителни дейности 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Александруполски митрополит Антим: Ще се удави ли визията за обединена Европа като бежанец в река 
Марица 
в. Монитор - Богдан Милчев, председател на Управителния съвет на Института за пътна безопасност: Абдикирали 
институции са отговорни за жертвите на пътя 
в. Телеграф - Богдан Милчев, председател на Института за пътна безопасност: Тракия е като след бомбардировка 
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в. Труд - Доц. Стойчо Стойчев, политолог, пред "Труд": Ако го няма ГЕРБ, Радев няма за какво дa говори 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Чай с танци и сланина 
в. Монитор - Тоалетната хартия и необратимото пропадане 
в. Телеграф - Животът е на върха на иглата 
в. Труд - Всеки сам си преценя(ва) 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какви са схемите в офшорните зони и какво показва международното разследване в досието „Пандора" - 
данъчният адвокат Илонка Райчинова. 

- БСП преди изборите - за политическите ходове и подготовката за вота - гост лидерът на партията Корнелия Нинова. 
- Докъде стигна ЦИК с организацията на изборите - председателят на комисията Камелия Нейкова. 
- Четвъртата вълна на ковид - как се справяме - между мерките и ваксинирането. Говори проф. Тодор Кантарджиев. 
- Откриха мъртва мечката в гората край смолянското село Арда. Какво ще покаже разследването? 

Нoва Телевизия, „Здравей, България" 
- Сред първите по смъртност и сред последните по ваксинация. Какво показват цифрите в разгара на четвъртата 

COVID вълна - гостува пулмологът д-р Александър Симидчиев. 
- На прага на вота. За възможните коалиции и кандидатите за президент - разговор с Николай Хаджигенов от 

„Изправи се БГ! Ние идваме!". 
- Инциденти на две гуми. След последните катастрофи с мотористи - как да се повиши безопасността на пътя? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 6 октомври 
Бърдо. 

- От 7.30 часа държавният глава Румен Радев ще участва Срещата на върха Европейски съюз-Западни Балкани. 
*** 
София. 

- От 10.30 часа в МРРБ ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект за превантивни дейности чрез 
изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи в свлачищни райони в страната. 

- От 11.00 часа на входа на ГДНП (откъм алея „Флойд Бляк") ще се състои брифинг на представител на „Пътна 
полиция". 

- От 14.30 часа в сградата на Министерството на икономиката на ул. „Славянска" 8 министърът на икономиката 
Даниела Везиева ще връчи три сертификата клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. 

- От 10.00 часа в галерия „Квадрат 500" ще бъде представена изложбата „Международно биенале на стъклото". 
- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема „Тенденции и предпочитания за 

обучение в чужбина - сравнение между учебната 2021/2022 г. и очаквания за 2022/2023 г.". 
- От 11.30 часа в храм "Св. Пимен Зографски" Белоградчишкият епископ Поликарп ще извърши освещаване на храма 
- От 12.00 часа пред администрацията на президента ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски 

караул. 
- От 18.00 часа в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски" ще се състои премиера на книгата 

„Антарктическа кухня". 
*** 
Бургас 

- От 09.00 часа в зала „Георги Баев" на Културен център „Морско казино" ще се проведе мотивационно обучение на 
тема: „Щастливо детство за по-добро бъдеще на децата ни". 

- От 18.00 часа в Дома на писателя предстои премиера на романа „Животът без маска" с автор Георги Йочев. 
*** 
Враца. 

- От 18.00 часа на камерна сцена на ДКТ ще бъде представена постановката „Косвени щети" по Светлана 
Алексиевич. 

- От 20.00 часа на голямата сцена на ДКТ ще бъде представена постановката „Боклук" от Елена Телбис. 
*** 
Добрич. 

- От 18.30 часа в Огледална зала „Нели Божкова" ще се състои концертът „Имена от бъдещето" на Български 
камерен оркестър - Добрич. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в зала 2 на Общината ще се проведат консултации за определяне съставите на секционните 
избирателни комисии. 

- От 11.00 часа в Оперния театър ще бъде представен спектакълът за деца „Отмъщението на Зайчето Питър". 
- От 18.00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще бъде представен музикално-поетичният спектакъл 

„Музиката - мечта и вдъхновение". 
*** 
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Шумен. 
- От 10.00 часа в зала 203 на Общината ще се проведе заседание на Консултативен съвет. 
- От 11.00 часа в зала 203 на Общината ще се проведе брифинг за предстоящото рали „Стари столици". 
- От 15.30 часа в зала 203 на Общината ще се проведе заседание на ПК ПООР. 

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

