
1 

 

 
 

 
 

 
 

 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Рекордно скъп ток за бизнеса, цената на водата също скача 
За това предупреждават експерти 
Четвъртък е поредният ден, в който бизнесът ще купува скъп ток от енергийната борса. Прогнозната средна цена за 
мегаватчас е 361,26 лв. Пиковата цена ще е около полунощ, когато токът ще достигне 528,73 лв. Високите цени на тока за 
бизнеса ще повлекат след себе си и цената на водата, защото на много места у нас водата се добива с помпи на ток. Затова 
ВиК сектора алармира, че все по-трудно се справя в тази ситуация. На места предвижданията са цената на водата да скочи 
с 30 на сто. 
От ВиК сектора прогнозират по-скъпа вода и по-лошо качество на услугата. „След като няма необходимия ресурс, ВиК 
дружествата не могат да предоставят качествени услуги. Ако не до фалит, то със сигурност ще доведе до влошаване на 
качествата на ВиК услугите в страната. Разходите, които са за електричество за август месец миналата година и за август 
месец тази година са 900 хил. лв.”, каза Ангел Престойски от Съюза на ВиК операторите в България. 
Това неминуемо ще доведе до по-висока тарифа за кубик вода за всяко домакинство в страната „Според мен не трябва 
само да се говори за повишение на цената. Трябва да се намерят буфери, чрез които това повишение да бъде поносимо 
за населението”, коментира Престойски. 
На фона на това в четвъртък за пореден път ще бъде счупен рекорд. Мегаватчас ток за бизнеса ще достигне пикова стойност 
от 528 лева. Средните стойности за деня също ще останат високи. 
„Средната прогнозна цена, която КЕВР е определил за този период, е 60 евро. За утре в България е 3 пъти по-висока 184,70 
– 185 евро”, заяви Васил Велев от АИКБ. 
Прогнозата е, че всичко това ще доведе до промяна на цените за абонатите след Нова година с между 20 и 30%. „Битовите 
абонати са силно субсидирани. След Нова година би трябвало КЕВР да преработи ценовото си решение и да има едно 
несимволично увеличение”, посочи Велев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: Цената на енергията се повиши в пъти, което е абсолютно ненормално 
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 енергия на свободния пазар. 
Това каза пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
„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. 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“, допълни още Васил Велев. 
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“. 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев: Цената на енергията се повиши в пъти, ненормално е 
"Опитът да се прехвърли това върху потребителя води до инфлация" 
Компаниите много трудно биха могли да се нагодят в такъв кратък срок към новите цени. Точно затова ние предложихме, 
а кабинетът обеща компенсиране на потребителите на ел.енергия на свободния пазар. Това каза Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България, пред БНР. 
Той нарече цените екстремни. Цената на енергията се повиши в пъти, което е абсолютно ненормално и безпрецедентно. 
Досега не се е случвало, за електроенергията говоря конкретно, коментира той. 

https://nova.bg/amp/news/view/2021/10/06/342051/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0/
https://bnr.bg/post/101536805/vasil-velev-aikb
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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. 
По думите му в такива случаи предприятията, 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. 
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, че това е нормално да остане, доколкото причините, които 
доведоха до тази промяна, не са си отишли. 
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. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Цената на енергията се повиши ненормално, безпрецедентно 
В бюджета за следващата година трябва да се съобразят енергийните помощи на фона на ръста в цените на 
енергоносителите, каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
„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. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Васил Велев: Цената на енергията се повиши в пъти, което е абсолютно ненормално 
Опитът да се прехвърли всичко това върху потребителя чрез ръст на цените води до инфлация и невинаги може да 
се направи, смята той 
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 енергия на свободния пазар. Това 
каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в ефира на БНР. 
„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. 
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“, допълни още Васил Велев. 
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“. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Икономически живот 
 
√ Есенна прогноза: 4% растеж на БВП и 2.2% инфлация  
През 2021 г. реалният растеж на БВП се прогнозира да достигне 4%, а през 2022 г. – 4.9%. Ускорението на икономическия 
растеж за следващата година ще се дължи на инвестициите. Публичните инвестиции ще бъдат подкрепени от Националния 
план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), а частните – от подобрението на икономическата среда и повишеното 
търсене. Потреблението на домакинствата ще има по-умерен темп на растеж през 2022 г., поради високата база от 2021 г. 
и лекото забавяне в нарастването на доходите. 
Това сочи есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите. Тя отчита силното икономическо 
възстановяване в глобален план и в частност в Европа през първото полугодие на 2021 г. Тази благоприятна тенденция ще 
продължи и през следващата година, но с изчерпване на базовия ефект от кризата,  предизвикана от разпространението 
на COVID-19 и предприетите ограничителни мерки, както и с постепенно преминаване към фискална консолидация, се 
очаква годишните растежи на БВП на света и на основни търговски партньори на България да се забавят в периода 2023–
2024 г. 
Прогнозата е изготвена при допускане, че изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на 
България ще започне през 2022 г.  
 

 
 
Очаква се средногодишният брой на заетите през 2021 г. да остане почти на нивото от предходната година – увеличение с 
0.1%, докато през периода 2022–2024 г. се предвижда ускорен растеж на този показател, повлиян от преустановяването 
на негативното влияние на COVID-19 върху икономиката и ефектите от НПВУ върху заетостта и безработицата в страната. 
Оценките за нарастването на доходите от труд в средносрочен хоризонт са ревизирани във възходяща посока. 
Повишението на компенсацията на един нает се прогнозира да достигне 8.8% през 2021 г. и 7.8% през 2022 г.  
Очакванията в есенната прогноза са за по-силно поскъпване на петрола и неенергийните суровини през 2021 г. в сравнение 
с допусканията през пролетта. Нарастването на общото равнище на потребителските цени ще продължи да се ускорява и 
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в края на 2021 г. инфлацията ще достигне 3.8%, а средногодишната инфлация 2.2%. За следващата година се прогнозира 
ускорение на средногодишната инфлация до 2.6%, докато тази в края на годината да се забави до 2%. 
Прогнозата сочи още, че през следващата година рискът за по-нататъшно повишение на международните цени на 
суровините и стоките се засилва все повече  поради прекъснатите вериги за доставка. С това допускане е разработен 
алтернативен сценарий, като е оценено отражението върху основни макроикономически показатели. 
Прогнозата за кредитите за 2021 г. е ревизирана възходящо спрямо пролетната. Годишното нарастване на вземанията от 
предприятия се прогнозира да бъде около 4.1%, а на вземанията от домакинствата – 10.3%. Кредитът за нефинансови 
предприятия ще се ускори в периода 2022–2023 г., в синхрон с възстановяването на частните инвестиции, подкрепени и от 
НПВУ. 

 
 
Изтъква се, че прогнозата е зависима от развитието на епидемичната обстановка както в страната, така и в световен план. 
Важна предпоставка за нейното реализиране е поддържането на относително ниски нива на разпространение на вируса и 
ограничено въздействие от протичането на пандемията върху икономиката. 
Риск пред прогнозата в периода 2022–2024 г. е реализирането на инвестициите по линия на проектите в НПВУ и на 
проектите финансирани от европейските фондове. 
Риск пред прогнозата от технически характер, е предстоящата ревизия на историческите данни по националните сметки 
план, която Националният статистически институт ще направи към края на октомври и която може да наложи промяна на 
прогнозираната номинална стойност и динамиката на БВП и на неговите компоненти. 
 
√ 30 ноември - краен срок за туроператорите да връщат пари за неосъществени пътувания 
Кабинетът прие постановление, с което се удължава срокът до 30 ноември 2021 г., даващ възможност на туроператорите 
да изплащат на клиентите си дължимите суми за неосъществени пътувания в периода 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 
г. поради COVID-19. 
По този начин ще се определи крайната дата, до която клиентите ще си получат дължимите суми за неосъществени 
пътувания поради Пандемията, която представлява непредвидено и непредотвратимо извънредно събитие, възникнало 
след сключване на договорите между туроператорите и клиентите, предизвикващо невъзможност туроператорът да 
изпълни задълженията си по договорите за туристически пакети. 
 
√ ЕК с извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор  
Европейската комисия прие нови мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор. С тях се увеличава подпомагането за 
инструменти за управление на риска, като застраховане на реколтата и взаимоспомагателни фондове, и удължаване до 
15 октомври 2022 г. срока на действие на вече въведените мерки за гъвкавост. 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-extends-package-support-measures-wine-sector-2021-jan-28_en
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Извънредните мерки за лозаро-винарския сектор включват следното: 

• Държавите от ЕС може да продължат да изменят по всяко време националните си програми за подпомагане, 
въпреки че това обикновено може да се прави само два пъти годишно (съответно до 1 март и до 30 юни всяка 
година). 

• За дейностите за популяризиране и информиране, за преструктурирането и конверсията на лозя, за събирането 
на реколтата на зелено и за инвестициите възможността за предоставяне на по-голям принос от бюджета на ЕС се 
удължава до 15 октомври 2022 г. 

• За периода до 15 октомври 2022 г. приносът от бюджета на ЕС за застраховането на реколтата се увеличава от 70 % 
на 80 %. 

• Подпомагането от ЕС за покриване на разходите за създаване на взаимоспомагателни фондове е удвоено от 10 %, 
8 % и 4 % през първата, втората и третата година от прилагането му съответно на 20 %, 16 % и 8 %. 

• Възможностите за гъвкавост, предоставени за мерките по програмата за лозаро-винарския сектор, ще може да се 
използват с удължен срок, т.е. до 15 октомври 2022 г. 

Уточнява се, че в сектора на плодовете и зеленчуците подпомагането от ЕС за организациите на производители, което 
обикновено се изчислява въз основа на стойността на продукцията през годината, ще се компенсира така, че да бъде 
минимум 85 % от миналогодишното равнище, дори ако стойността за тази година е по-ниска. 
Такова компенсиране ще се предоставя тогава, когато намаляването на продукцията се дължи на природни бедствия, 
климатични явления, болести по растенията или нашествия от вредители, намира се извън контрола на организацията на 
производители и в сравнение с предходната година продукцията е намаляла с поне 35 %. Освен това ако производителите 
докажат, че са предприели превантивни мерки срещу причината за намаляването на продукцията, стойността на 
продукцията, която се използва за изчисляване на подпомагането, ще бъде същата като миналата година. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев ще посети Благоевград и Банско 
Президентът на България Румен Радев ще посети Благоевград и Банско, съобщават от прессекретариата на държавния 
глава.  
В 9.30 часа той ще проведе работна среща с областния управител Николай Шушков, а в 14.30 ще разговаря с представители 
на туристическия бизнес в Банско, където ще бъде и министърът на туризма Стела Балтова. 
На посещение в Благоевград ще бъде и министърът на икономиката Даниела Везиева. По покана на кмета Илко Стоянов 
тя ще проведе работна среща с представителите на бизнеса, а преди това ще присъства на официалното откриване на 
германската фабрика за производство на виcoĸoтexнoлoгични пpoтeзи и биoнични имплaнти. 
Инвестицията е на стойност 10 милиона евро, а в предприятието се очаква да бъдат заети близо 300 човека. 
 
√ Кабинетът одобри Оперативния план към Стратегията за развитието на висшето образование 
Дигитализация и осъвременяване на  университетските учебни програми, създаване на нови и въвеждане на модерни, 
гъвкави и ефективни форми на обучение. 
Това предвижда Оперативният план към Стратегията за развитието на висшето образование в България за периода 2021 - 
2030 година, който беше одобрен от правителството днес.  
С друга мярка в оперативния план се предвижда от такси да бъдат освободени докторантите, които се обучават в 
приоритетни за държавата професионални направления, както и докторантите, назначени по научни проекти с публично 
финансиране. 
Сред целите напланаса още интернационализация на висшето образование и неговото  включване в международни 
образователни и научни мрежи. Ще се активизира научната дейност във висшите училища и ще се изгражда ефективна 
връзка образование - наука - бизнес. 
Заложени са стимули за млади преподаватели, за привличане на преподаватели от чужбина, както и за изготвяне и 
издаване на учебници, учебнипомагала и монографични трудове на чужди езици. 
Предвижда се още повишаване на ролята на висшите училища като активен фактор за регионално развитие, подобряване 
на управлението на университетите и на системата за оценяване и акредитация. 
Освен средства от държавния бюджет и от бюджетите на висшите училища, 
финансиране се предвижда  чрез европейските фондове, чрез програмите  „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“, както и 
посредством Плана за възстановяване и устойчивост. 
 
√ КС заседава по искане на президента, свързано с Бюрото за защита 
Конституционният съд ще заседава по искането на президента Румен Радев да бъдат обявени за противоконституционни 
текстове от Закона за съдебната власт и Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, 
свързани с правомощията и мястото на Бюрото за защита на свидетели. 
Съдът беше сезиран от държавния глава през март, когато структурата все още беше на подчинение на главния прокурор 
Иван Гешев. 
В последния си пленарен ден обаче 46-ото Народно събрание върна Бюрото в Министерството на правосъдието, където е 
било до 2014 година. 
Очакването е Конституционният съд да не се произнася по същество по искането на президента, а само да прекрати делото, 
според практиката си досега, при оспорване на разпоредби, които междувременно са били отменени или променени. 
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√ ББР проучва нуждата от финансиране на малки и средни предприятия 
Българска банка за развитие (ББР) провежда онлайн проучване за начините на финансиране на малките и средните 
предприятия (МСП) в страната. 
Самото проучване се провежда сред мениджърите на МСП, като ББР изследва по какъв начин да отговори на търсенето, 
като разбере по-добре инвестиционната активност, нуждата от кредит и източниците на финансиране, както и 
настроенията и подготовката на бизнеса за зелен преход. 
Целта на изследването на ББР е да се съберат данни за по-добра оценка и разбиране на нуждите, възможностите и 
ограниченията пред бизнеса за достъпа до финансиране и получаване на достатъчно финансиране за инвестиции, и 
вземане на решения за привличане на инвестиционно и/ или оборотно финансиране, както и за подпомагане на банката 
за актуализация и дефиниране на нови цели и сектори за финансиране. 
Онлайн проучването на ББР може да видите и да попълните ТУК. 
 
Investor.bg 
 
√ Общините ще поучат още 100 млн. лв. за COVID мерки и частични местни избори 
Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи за 2021 г.  
Служебният кабинет одобри допълнителни трансфери за 2021 г. по бюджетите на общините в общ размер до 100 млн. лв., 
съобщават от правителствената информационна служба. Парите са предназначени за изплащане на действително 
извършени разходи за изпълнение на мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 през годината 
и за организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори през 2021 г. при предсрочно 
прекратяване на пълномощията на кмет. 
Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи за 2021 г. по 
централния бюджет.  
Разходите за финансиране на тези дейности не са планирани по общинските бюджети за настоящата година, като се 
осигуряват за сметка на различни източници, включително собствени приходи на общините, уточняват от Министерски 
съвет. 
Със заключителните разпоредби на постановлението се променя план-сметката за разходите по подготовката и 
произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 
Предвижда се увеличение на разходите по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. със 180 хил. лв. за логистично 
осигуряване на изборния процес от администрацията на МС, както и вътрешно компенсирани промени за увеличение на 
разходите за логистично осигуряване на изборния процес от общинските администрации за сметка на разходите за целта 
на областните администрации. 
Допълнителните средства са за сметка на разходите за произвеждане на избори по Изборния кодекс. 
 
√ Продажбите на дребно в България се свиват за втори пореден месец 
На годишна база все още се наблюдава ръст в търговията на дребно, макар и забавящ се  
Продажбите на дребно в България продължават да спадат и през август на месечна база, показват данни на европейската 
статистическа служба Евростат. 
През осмия месец на годината продажбите на дребно у нас са намалели с 1,1% спрямо предишния месец на 2021 г. Това 
все пак сочи минимално забавяне на темпа, тъй като през юли понижението бе от 1,2%. Това обаче беше и първият месец 
със спад в продажбите поне от 4 месеца. 
На годишна база обаче продажбите на дребно в България бележат ръст, макар и сериозно забавящ се – от 12,0%. За 
сравнение, през юли увеличението бе от 20,2%, като това бе и най-високият ръст сред всички страни членки на Европейския 
съюз. 
В съюза като цяло обемът на търговията на дребно се е повишил с 0,3% на месечна база, като същото важи и за еврозоната. 
През предишния месец и двата региона отчетоха спад в продажбите. На годишна база обемът на продажбите в зоната с 
единна валута остава без промяна, а в ЕС се е увеличил с 1,1%. 
Сред страните членки на ЕС най-голямо месечно увеличение на търговията на дребно бележи Малта (2,7%), следвана от 
Ирландия (2,5%) и Словакия (2,0%). Най-стръмен спад пък се наблюдава в Дания (-1,4%), Естония и Франция (по -1,2%). 
На годишна база лидер отново е Малта с ръст от 19,6%, следвана от Хърватска (18,1%) и Словения (12,3%). Най-голям спад 
е регистриран в Белгия (-4,9%), Франция (-2,1%), Испания и Люксембург (по -1,3%). 
Тенденцията общо за ЕС и еврозоната е продажбите на дребно да забавят ръста си в сравнение с пролетта, вижда се от 
данните. В България например пикът е отчетен през април с годишно повишение от 25,9%. В ЕС и еврозоната също е 
отчетен най-силен ръст на продажбите на дребно през април – съответно 22,2% и 23,6%. 
Забавянето е свързано с разпространението на делта варианта на коронавируса, както и с проблемите по веригата на 
доставки и забавянето на някои стоки. 
 
√ България е една от малкото в ЕС с ръст на водния транспорт през 2020 г. 
Над 90% от превозите са транзитни, сочат данните на Евростат  
България е третата по ръст на международния воден транспорт през 2020 година, показват данни на Евростат. Само четири 
държави в ЕС отчитат повишение в този сектор, като лидер е Швеция с процентно изменение на активността (измерена 
чрез тон продукция, пренесена на километър) е в рамките на 59%. 

https://www.surveymonkey.com/r/FJZXTYM
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Втора по този показател е Хърватия (8%), следвана от България (7%) и Финландия (4%). 
На обратния полюс е Латвия (-98,1%), следвана от Чехия (-43,5%), Франция (-12,6%) и Полша (-12,1%). 
Основните дестинации, по които България изпраща стоки по водни пътища, са Румъния (44% от всички), Украйна (11,5%) и 
Сърбия (6,5%). Почти всички превози са транзитни (над 90%) или международни благодарение на географското положение 
на страната. През 2020 година 99,6% от превозените контейнери през територията на страната са били празни. 
Като цяло развитието на водния транспорт в ЕС е много динамично през последните десет години. След серия от спадове 
и възстановяване водният транспорт отчита спад от 6% между 2019 година и 2020 година.  
Най-големите превозвачи в ЕС са Германия и Нидерландия - тези две държави осъществяват 70% от международната 
водна търговия на общността. 
Основно водните превози се използват за транспорт на метални руди (малко над 23%), както и рафинирани петролни 
продукти и земеделски стоки. 
 
 

 
Източник: Евростат 

 
Почти половината от всички кораби, извършвали превози през 2020 година, са регистрирани в Нидерландия. Голям е делът 
на регистрираните в Германия (16%) и Белгия (9%) кораби, сочат още данните на Евростат. 
 
√ Австрийската прокуратура разследва Себастиан Курц за корупция 
Трите основни опозиционни партии в страната призоваха за оставката на канцлера  
Австрийският канцлер Себастиан Курц е разследван по подозрение за подкупи и нарушаване на доверието, съобщиха 
прокурори за борба с корупцията след обиски в офисите на консервативната партия на Курц и редица негови 
високопоставени съветници, предава Ройтерс. 
Разследването, което прокурорите потвърдиха часове след обиските в канцлерството, финансовото министерство и офиси 
на партията на Курц, е нова политическа заплаха за австрийския канцлер, който от май е разследван от антикорупционната 
прокуратура по друго подозрение за лъжесвидетелстване. 
Курц и неговата Народна партия заявиха, че разследването е политически мотивирано. 
Подозрението в това разследване е, че от 2016 г., когато Курц беше външен министър и се стремеше да стане лидер на 
партията, и по-късно, когато стана канцлер, управляваното от консерваторите финансово министерство е плащало за 
реклами във вестник в замяна на положително медийно отразяване. 
„Прокуратурата за икономически афери и корупция започна разследване срещу Себастиан Курц, още деветима души и три 
организации по подозрение за нарушаване на доверието… корупция… и подкупи…, с различни нива на участие“, съобщи 
прокуратурата в комюнике. 
Обиските рано сутрина бяха извършени включително в домове и в офисите в канцлерството на трима високопоставени 
съветници на Курц. 
„Убеден съм, че и тези обвинения ще се окажат неверни“, каза австрийският канцлер в комюнике и допълни, че размяната 
на SMS-и е била извадена от контекста за „изфабрикуването“ на дело срещу него. 
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Заместник-председателката на Австрийската народна партия Габи Шварц определи обиска в централата на партията като 
„политическа постановка“, целяща да постигне „шоу ефект“ и да навреди на Курц и на партията. Австрийската народна 
партия многократно обвини антикорупционните прокурори в пристрастие срещу нея и Курц, но организации на прокурори 
и съдии отхвърлиха обвиненията. 
Реакцията показва напрежението в управляващата коалиция между консерваторите на Курц и Зелените, които настояват 
за „чиста политика“ и се въздържаха да заявят дали ще продължат да подкрепят канцлера, ако делата срещу него 
продължат. 
Таблоидът Oesterreich, за който австрийските медии съобщават, че е в центъра на разследването, публикува комюнике по-
рано в сряда, в което отрече да е вземал държавни пари за реклама срещу положително отразяване. 
Без да назовават вестника прокурорите съобщиха подозренията си, че от 2016 до най-малко 2018 г. финансовото 
министерство е плащало за политически мотивирани и частично манипулирани проучвания, които били публикувани във 
вестника, и че някои от разследваните може да са оказвали влияние върху отразяването. 
Курц стана лидер на Австрийската народна партия през май 2017 г. и отведе партията до победа на изборите по-късно 
същата година. 
Финансовият министър Гернот Блумел каза на пресконференция, че разследването се отнася за период преди той да 
встъпи в длъжност миналата година и че не е обект на разследването. Курц трябва да се появи във вечерните новини на 
телевизия ORF по-късно днес. 
Трите основни опозиционни партии в Австрия призоваха за специално заседание на долната камара на парламента за 
обсъждане на разследването и поискаха оставката на Курц. 
 
√ Путин: Европа допусна грешка с отказа си от дългосрочните газови договори 
Русия е готова да помогне за стабилизиране на газовия пазар, заяви руският президент 
Руският президент Владимир Путин заяви в сряда, че Европа е допуснала грешка, като намали дела на дългосрочните 
договори в търговията с природен газ и вместо това се насочи към спот пазара, където цените растат до рекордни равнища, 
предава Ройтерс. 
Цените на газа растат рязко на фона на засиленото търсене след възстановяването на икономиката, особено в Азия, както 
и много ниските нива на запаси в газохранилищата. 
Европейският бенчмарков нидерландски газ за търговия на едро с доставка за ноември поскъпна почти осемкратно от 
началото на годината, като в началото на търговията в сряда цената му достигна нов исторически връх от над 150 евро на 
мегаватчас (MWh). 
По-късно през деня цената му отстъпи от връхната си точка до 116,30 евро. 
„Практиката на нашите европейски партньори потвърждава още веднъж, че те допуснаха грешки“, каза Путин на 
предавано по телевизията заседание на правителството. 
„Говорихме с представители на предишната Европейска комисия и цялата ѝ дейност беше насочена към прекратяване на 
т. нар. дългосрочни договори“, заяви руският президент. „Целта беше преход към спот търговията с газ. А както се оказа, 
това става явно днес, тази практика е грешка“, допълни той. 
Руската газова компания Газпром от дълго време се въздържа да премине към спот търговия в Европа, като предпочита 
дългосрочни договори, които в някои случаи са със срок от около 25 години. 
Путин също така повтори, че Русия е надежден доставчик на енергия за Европа, която може да отчете рекорден износ на 
руски газ тази година, тъй като Москва увеличава газовите доставки, включително през Украйна, в отговор на енергийната 
криза и остава готова да стабилизира пазара. 
Руският президент каза още, че транзитът на газ през Украйна ще надхвърли договорените обеми по договора на Газпром 
с Киев. 
По-рано днес говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви, че Русия няма роля в увеличаването на цените на газа в Европа. 
Газпром е обвиняван от Международната агенция за енергия (МАЕ) и някои евродепутати, че не прави достатъчно за 
увеличаване на доставките си за Европа. 
„Няма абсолютно никаква руска роля в случващото се на газовия пазар“, каза Песков пред репортери на ежедневна 
пресконференция. „Има редица причини за газовата криза – начинът, по който се възстановява икономиката, 
увеличаването на търсенето на енергийни ресурси и фактът, че газохранилищата не са запълнени“, отбеляза той. 
Путин също посочи възстановяването на икономиката и студената зима в Европа, която доведе до опразване на 
газохранилищата, като причина за повишаването на цените на газа. 
Песков заяви, че Москва е готова да обсъди нови дългосрочни договори за продажби на газ на европейските потребители 
и че Газпром ще изпълни всичките си задължения. 
На заседанието на правителството, председателствано от Путин, на което участваха и ръководители на руски енергийни 
компании, руският вицепремиер Александър Новак заяви, че сертифицирането на газопровода „Северен поток“ 2, очакващ 
одобрение от германския регулатор, може да охлади цените на природния газ в Европа. 
„Мисля, че има два фактора, които може донякъде да успокоят настоящата ситуация. На първо място, разбира се, е 
завършването на сертифицирането и възможно най-бързото разрешаване на газовите доставки чрез завършения „Северен 
поток“ 2“, каза Новак. 
„Северен поток“ 2, който минава по дъното на Балтийско море от Русия към Германия, очаква сертифициране от Германия, 
което може да отнеме няколко месеца. Газопроводът се натъква на съпротива от САЩ, които твърдят, че проектът ще 
засили зависимостта на Европа от руската енергия. 
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Новак каза, че увеличаването на продажбите на газ чрез Платформата за електронни продажби на Газпром също може да 
успокои цените. Газпром създаде платформата през 2018 г. като допълнение към съществуващите дългосрочни и 
средносрочни договори. Компанията замрази продажбите на газ с доставка през 2022 г. от края на август. 
Путин се съгласи с предложеното увеличение и допълни, че Русия трябва първо да отговори на вътрешните си нужди от 
газ. 
Новак заяви, че спекулативна търговия също може да е причина за растящите цени на газа, които според него не отразяват 
основите на търсенето и предлагането. 
Игор Сечин, ръководител на петролния гигант Роснефт, поиска от Путин правото за износ на природен газ от Русия. 
Държавната телевизия не излъчи реакцията на руския президент на молбата. 
 
√ Най-трудното за глобалната данъчна сделка предстои 
Това споразумение трябва да заработи, което изисква преговори за допълнителни договори на международно ниво  
Споразумението за преразглеждане на глобалната данъчна система вече е почти сключено. Сега идва трудната част: то да 
заработи. 
Преговарящите от повече от 130 страни ще се срещнат в петък, за да изяснят последните детайли по документа, който цели 
да принуди най-големите компании в света да плащат повече в националните хазни, пише Politico. 
Ирландия - една от страните, които се обявиха против това споразумение, вече е на ръба да го подкрепи. Това коренно би 
променило начина, по който компании като Apple и Johnson & Johnson плащат данъци по целия свят. 
Вниманието обаче вече се измества към следващия етап от прилагането на сложното споразумение. Държави като 
Франция и САЩ все още трябва да разберат кои правителства могат да облагат с данъци корпоративните гиганти, докато 
политиците са отчаяни от необходимостта да получат допълнителни приходи, за да могат икономиките им да се 
възстановят от пандемията. 
Текущите преговори, които се водят под шапката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 
трябва да изяснят подробностите за начина, по който ще работи предстоящият глобален данъчен план. Някои страни се 
насочват към 2023 г. като годината, в която новата система ще влезе в сила. 
Има обаче някои политически пречки преди този краен срок, отбелязва медията. 
Продължаващото разединение във Вашингтон за вътрешните корпоративни данъчни реформи, очертани от президента на 
САЩ Джо Байдън, които са централни за глобалната сделка, все още могат да попречат на американското участие в това 
споразумение. Европейските страни като Италия и Обединеното кралство трябва да отменят собствените си вътрешни 
цифрови данъци, които са насочени предимно към компании от Силициевата долина. 
Политиците ще трябва да изготвят и сложни международни споразумения, за да отменят съществуващото данъчно 
законодателство на държавите - преговори, които вероятно ще се проточат до 2022 г. 
Анатомия на една глобална сделка 
Не трябва да се подценява, че глобално данъчно споразумение е почти сключено. От години страните се борят с глобални 
гиганти като Facebook и Google, които имат обширни операции в юрисдикции, където почти нямат физическо присъствие, 
но се ползват с ниски или пренебрежими ефективни данъчни ставки. 
В рамките на процеса, ръководен от ОИСР, преговарящите се опитаха да поправят това, като предоставиха на 
националните правителства правото да съберат част от тази печалба въз основа на сложна формула, която разделя тези 
парични средства в зависимост от това къде работят компаниите. Те също така настояха да създадат минимална 
корпоративна данъчна ставка, за да спрат мултинационалните фирми да използват данъчни убежища, за да намалят 
общата си глобална данъчна сметка. 
Тези преговори се проточват с години и се сблъскват с политически вятър, особено при администрацията на бившия 
президент на САЩ Доналд Тръмп, който се опита да направи данъчната реформа доброволна за компаниите. 
Всичко това се промени, когато администрацията на Байдън предложи компромис тази пролет, тъй като разработи по-
широка стратегия за повишаване на данъците за финансиране на вътрешните си приоритети. Окончателното 
споразумение, което ще бъде обявено в петък, се очаква да включва две големи промени в глобалния данъчен режим. 
Първо, 100-те най-големи компании в света ще трябва да плащат данък във всички юрисдикции, където имат дейност. Тези 
плащания ще се основават на сложна формула, която длъжностните лица все още финализират. 
Второ, над 130 държави също се очаква да се съгласят с минимален корпоративен данък от 15%. Ставката беше обект на 
политически спорове с Ирландия, чиято вътрешна корпоративна данъчна ставка е 12,5%. Няколко други страни директно 
отказаха да подпишат споразумението. 
След тежко лобиране, особено от Вашингтон, сега се очаква Дъблин да се присъедини към международното 
споразумение. Ирландия обаче е поставила условия, вкл. да може да предложи корпоративния си данъчен режим с ниска 
ставка на по-малки компании, които не попадат в ръководената от ОИСР данъчна сделка, според трима служители на ЕС, 
коментирали пред медията при условие на анонимност. 
Трудната част 
Все пак трудните преговори за това как трябва да работи тази глобална сделка предстои да се водят. Четирима 
представители на ЕС посочват, че очакват подробности за глобалната минимална корпоративна данъчна ставка да бъдат 
разкрити до края на октомври. Комисията също така планира да изготви своя собствена версия на 15 -процентната данъчна 
ставка до края на годината, така че всичките 27 държави да могат да започнат да правят необходимите вътрешни промени 
някъде през 2022 г. 
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Въвеждането на глобален данък за 100-те най-големи компании в света ще изисква всички участващи държави да 
подпишат международно споразумение, за да се гарантира, че печалбите могат да бъдат разпределени по целия свят без 
правни сблъсъци. ОИСР се надява това споразумение да бъде подписано преди юли 2022 г. 
Такъв бърз график обаче може да бъде труден в САЩ, където Конгресът все още се бори за мащабния законопроект за 
социална политика, който включва актуализации на вътрешните данъчни правила на страната, за да се съобрази с 
глобалната сделка. 
Американските политици спорят за детайлите, вкл. точката, която позволява на федералното правителство да облага с 
данък корпоративните приходи в чужбина. Някои политици са загрижени, че промените в този лихвен процент могат да го 
изведат над 15 процента в световен мащаб и така САЩ да станат неконкурентоспособни в сравнение с други страни. 
Вътрешната политика, включително продължаващите партийни различия относно начина, по който тези глобални данъчни 
правила трябва да бъдат преработени, също може да затрудни Конгреса да приеме части от цялостната сделка. 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън заяви, че Конгресът може да приеме разпоредбите, свързани с 
глобалната минимална корпоративна данъчна ставка без републиканска подкрепа. Усилията да се определи кои други 
правителства могат да облагат с данък най-големите компании в света вероятно обаче ще се нуждаят от двупартийно 
одобрение в Сената на САЩ. 
Републиканските депутати вече предложиха да не подкрепят сделката. Продължаващите борби за това как отделните 
държави могат да облагат с корпоративни гиганти също трябва да бъдат преодолени преди предложеното данъчно 
обновяване да влезе в сила. 
Вашингтон иска държавите с вътрешни цифрови данъци да ги отменят, въпреки че представители на ЕС подчертаха, че ще 
направят това едва след като окончателната сделка - обхващаща и двете части на предложенията на ОИСР, влезе в сила. 
Най-ранният срок за това е 2023 г. 
Цифровите налози са насочени към големите технологични компании като Apple и Google, но обхващат и по-малките 
фирми. Политиците в САЩ искат точно те да бъдат премахнати от обхвата на едностранните мерки на държавите. 
Европейските служители признават, че националните им данъци в крайна сметка ще бъдат премахнати, но правителствата 
все още не са се договорили как да разделят данъчните приходи по новата система. 
 
БНТ 
 
√ Стефан Янев: Ще направим заседание на Съвета за развитие 
Ще направим заседание на Съвета за развитие. Това обяви служебният премиер Стефан Янев в началото на 
заседанието на Министерския съвет. 
"Съветът за развитие е създаден с постановление от 2010 година. Целта, задачата на този съвет, е да развива и да 
подготвя основни координиращи документи за държавата и в частност за националния план за развитие, който 
действа до момента с хоризонт 2020, България 2020, както и да подготви националната програма за развитие 
България 2030", посочи Стефан Янев. 
По думите му в рамките на този съвет ще бъдат разгледани подготвените до момента документи. 
"В частност подготовката на националната програма за развитие България 2030. Получените резултати, отчетът 
на националната програма за развитие 2020, ще бъдат коментирани възможностите и необходимостта от 
национални проекти за инвестиции, които евентуално да бъдат финансирани от държавата с нейните инструменти 
през следващите години, ако има такива", допълни Стефан Янев. 
Той поясни, че днес на заседанието на Министерския съвет ще участват и областни управители. 
"Тъй като освен всичко останало върви интензивна подготовка за изборите и съответно трябва да чуем и тяхното 
мнение и техните проблеми, като Министерският съвет може да подпомогне за тяхното решаване", каза още 
Стефан Янев. 
 
√ До ноември София очаква гаранции за изпълнение на договора за добросъседство с РСМ 
Скопие да изпълни шест правнообвързващи механизма, които да гарантират изпълнение на Договора за добросъседство 
от 2017 г. Това е поискал президентът Румен Радев от северномакедонския премиер Зоран Заев. 
"Ние искаме ясни правнообвързващи гаранции. Ключът към съгласието на България изобщо не е сложен - той се 
заключава в пълното и безусловно изпълнение на духа и буквата на сключения през 2017 г. договор", каза Румен Радев. 
Гарант, че Скопие няма да се отметне от думите си за пореден път, да е Съветът на Европейския съюз. 
"Истинската същност на проблема в Република Северна Македония е системната дебългаризация и унищожаване 
години наред на българското културно-историческо наследство в тази страна. Воденият от десетилетия 
„възродителен процес" спрямо македонските българи не е двустранен проблем: правата на човека и 
недискриминацията са фундаментални принципи, заложени дълбоко в основите на Европейския съюз", коментира 
президентът Радев. 
България също така очаква гаранциите да бъдат включени в преговорната рамка на Скопие чрез Пътна карта за 
изпълнение. 
"Очакваме да спре този процес на дебългаризация, да се изкорени езикът на омразата, превратното тълкуване и 
представяне на България в учебници, музеи, на паметници, включително и в публичното говорене на представители 
на официални институции, както и в държавната политика. Тогава нашият народ и нашето общество ще са готови 
да кажат "Да" на започване на преговори", каза още Радев. 
След срещата Зоран Заев запази мълчание. В социалните мрежи написа: 
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"Ако декларациите на ЕС не бъдат претворени в дела, ще бъдат нанесени непоправими щети върху голямата 
европейска идея. Всички страни членки трябва да предприемат стъпки, така че да не разочароват нашия народ, 
увеличавайки по този начин националистическия импулс в страната". 
 
√ Цените на тока за част от бизнеса ще паднат с между 15 и 30 лв. 
С между 15 и 30 лева ще поевтинее токът за част от малкия бизнес от началото на ноември. Очаква се обаче 
увеличение на цените на тока за бита. Това обявиха на съвместна пресконференция служебният енергиен министър 
Андрей Живков и председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. 
Отстъпката от цените ще бъде направена за онези бизнеси, които не са избрали все още своя доставчик на ток и се е 
наложило да купуват най-скъпата възможна електроенергия. Енергийният регулатор обмисля и план как да сведе до 
минимум увеличението на цената на тока за битовите потребители от началото на 2022 г. 
Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов не се ангажира с прогноза колко би се увеличила цената на тока и за бита от 1 
януари догодина. Според експерти обаче очакваните увеличения не са малки. 
"Аз лично очаквам между 20 и 30%, но с тези мерки, които се планират в момента, смятам че може да се влезе в 
диапазона 20%, не повече", каза председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски. 
Възможно най-ниско увеличение обеща и самият шеф на КЕВР. 
"Комисията за енергийно и водно регулиране тепърва започва да търси мерки с оглед на огромното увеличение на 
цените на европейския континент да не бъде отразено със същото увеличение в цената на българските битови 
потребители", каза доц. Иванов. 
Бизнесът обаче ще продължи да плаща скъп ток, защото го купува от свободния пазар. Калоян Петков е собственик на 
заведение за бързо хранене в Русе. Той не разчита на помощ за тока от държавата, а за подобряване на средата. 
"Не искам да помагат на бизнеса, по-скоро трябва така да направят, че бизнесът да може да работи нормално", 
обясни Калоян. 
Според данни на Министерството на енергетиката, от юли тази година на свободния пазар са излезли над 600 хиляди 
фирми, от които 250 хиляди са изпратени наказателно при доставчик от последна инстанция, където цената е със 100 лева 
по-висока на мегаватчас от тази на борсата. 
"Нашата цел сега е да насочим мерки именно към тези малки и средни фирми, които все още не са си намерили 
доставчик", коментира Андрей Живков. 
Цените на тока за тях ще се задържат по-високи отколкото за останалия бизнес, но фирмите ще разполагат с три месеца, 
за да поправят пропуска си и да си изберат доставчик с по-нормални цени. 
 
√ СЕМ допусна всички кандидати до конкурса за директор на БНР 
До втори етап в конкурса за генерален директор на Българското национално радио (БНР) са допуснати всички 
кандидати. Това са Милен Митев, Жени Гаджалова, Митко Димитров, Иво Тодоров и Светослав Костов, съобщават 
от Съвета за електронни медии (СЕМ). 
СЕМ е приел протокол от дейността на техническата комисия, извършил е проверка на документите на кандидатите за 
генерален директор на БНР и е установил, че всички кандидати отговарят на условията на Закона за радиото и телевизията 
и процедурата, приета с решение от 2016 г. 
На 4 август СЕМ прие оставката на Андон Балтаков като генерален директор на БНР. За временно изпълняващ длъжността 
бе избран Милен Митев. 
 
√ МВР стартира акции "Пешеходци в безопасност" и "С колани на задната седалка" 
Започва операция, насочена към използването на обезопасителни средства при превозването на деца. Акцията е до 
11 октомври, заяви на брифинг Мария Ботева от "Пътна полиция". 
Тази седмица нашето внимание ще се насочи към това да се осигури сигурността на пешеходците и на пътниците в 
автомобилите. Акциите се казват "Пешеходци в безопасност" и "С колани на задната седалка", ще продължат и с контрол 
върху всички останали разпоредби от Закона за движение по пътищата, уточни Ботева. 
Ще има засилено полицейско присъствие в началото на учебните занятия, както и в края им, за да може да се подпомага 
движението при необходимост. Децата посещават и детски и спортни площадки, след учебно време, нашите служители 
ще осъществяват контрол в районите на такива места, които се посещават от деца, каза още Мария Ботева. 
 
√ Дебат в Европейския парламент заради "Досиетата Пандора" 
Гняв и възмущение цари сред евродепутатите след поредната порция разкрития за известни личности, след които и 
действащи европейски политици, избягвали плащането на данъци и използвали офшорни компании. 
Според евродепутатите всеки пет години се води един същ дебат - предишния път заради досиетата "Панама", а сега 
заради "Пандора". Европейският парламент настоява за спешни и строги законодателни мерки срещу изпирането на пари 
и укриването на данъци. Те искат и реформиране на списъка на ЕС за данъчните убежища. 
"Този дебат е срамен, защото години наред водим подобни дебати и се оказва, че не сме способни да наложим 
необходимите мерки. Оцелявам усилията на Еврокомисията, но това, което правите, не е достатъчно", заяви Хонас 
Фернандес - евродепутат от Групата на социалистите и демократите. 
Според евродепутатите е много обезпокоително, че действащи политици в Европа като премиера на Чехия Андрей Бабиш 
или финансовия министър на Нидерландия Вопке Хукстра са се възползвали от подобни практики. 
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"Тони Блеър и други са използвали офшорни фирми, за да не плащат данъци и това за жалост се случва не само сега, 
както става ясно от досиетата Пандора. Подобни случаи имахме и преди. Едни и същи хора отново и отново 
извършват същите престъпления, досиетата го обясняват. Как да се промени нещо, когато тези, които трябва да 
го променят се оказват замесени", коментира Луис Гарикано - евродепуат от "Обнови Европа" 
Според еврокомисаря по икономиката Паоло Джентилони Еврокомисията вече се приела редица законодателни мерки, 
но прилагането им в някои от държавите се бави. 
"Европейската комисия действаше проактивно през последните няколко години в справянето с подобни случаи и в 
опитите си да увеличи данъчната прозрачност, да се бори срещу укриването на данъци и с прането на пари. През юли 
приехме нов законодателен пакет в тази област", каза той. 
Според Джентилони проблемът е, че практиките за укриване на данъци се усъвършенстват много бързо. Той каза, че до 
края на година Еврокомисията ще представи нов пакет от мерки, които ще насърчат обмяната на информация и справянето 
с фирми-пощенски кутии. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Атанас Пеканов става координатор за България на глобална инициатива 
Вицепремиерът Атанас Пеканов ще отговаря за координацията и участието на България в Глобалната инициатива 
„Партньорство за открито управление", реши Министерският съвет на заседанието си в сряда, 6 октомври. 
Разработването и приемането до края на годината на Четвъртия национален план за действие е приоритетен ангажимент 
на новия национален координатор. „Партньорство за открито управление“ е многостранна инициатива за осигуряването 
на конкретни действия от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с 
корупцията, използване на новите технологии за по-качествено управление. 
Инициативата се използва като референция от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие при оценката 
на политиките за открито управление на държавите-членки и на държавите-кандидати. 
През 2021 г. „Партньорство за открито управление“ отбелязва своята десета годишнина, нашата страна се присъединява 
към инициативата през април 2012 г. Документите, свързани с ангажиментите на България, се публикуват на Портала за 
обществени консултации www.strategy.bg. 
 
√ Фон дер Лайен: Мястото на Западните Балкани е в ЕС 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е заявила по време на срещата на върха ЕС - Западни 
Балкани, че въпреки застоя в преговорите лидерите на ЕС трябва да изпратят позитивно послание към шестте страни от 
региона, които са кандидати за членство в ЕС, предаде ДПА. 
"Искаме да изпратим много ясно послание, а то е, че мястото на Западните Балкани е в Европейския съюз," е казала фон 
дер Лайен пред репортери на срещата, която се провежда в Бърдо при Краню в Словения. Тя е добавила, че страните в 
региона са изминали дълъг път в прилагането на реформите, въпреки че предстои да се извърши още много работа по 
отношение на върховенството на закона, независимостта на съдебната система и свободата на медиите. 
Поради фактическото замразяване на процеса на присъединяване един добър резултат от срещата на върха между ЕС и 
Западните Балкани може да бъде увеличаването на инвестициите в региона през следващите години, е заявила още фон 
дер Лайен. 
 
√ Ковид сертификатите в ЕС засега няма да имат срок 
Законодателството в ЕС не предвижда срок на годност на сертификатите, издадени на напълно ваксинираните срещу 
ковид. Това заяви днес говорител на Европейската комисия по повод решението на няколко страни от ЕС да преминат към 
поставянето на допълнителна доза ваксина. 
Засега науката няма достатъчно отговори на много от неизяснените въпроси - колко дълго трае имунитетът срещу това 
заболяване, дали при всички хора отговорът на ваксините е еднакъв, отбеляза говорителят. Той уточни, че в ЕС ограничена 
валидност имат сертификатите за преболедувалите. 
По-рано тази седмица Европейската агенция по лекарствата одобри поставянето на допълнителна доза ваксина на вече 
имунизираните. Държави от ЕС засега предлагат възможността за подсилваща ваксина на най-застрашените от тежко 
боледуване и на възрастните хора. 
 
Мениджър 
 
√ БНБ ще иска пълна информация при сривове на системите за електронни плащания  
Българската народна банка ще изисква пълна информация при възникнали инциденти на сривове или пробив в 
сигурността на доставчиците на платежни услуги. Това става ясно от решение на БНБ, което влиза в сила от 1 януари 2022 
г. 
То е във връзка с Преразгледаните насоки относно докладването на значими инциденти съгласно Директивата за 
платежните услуги във вътрешния пазар (известна още като PSD2), които са издадени от Европейския банков орган и са 
публикувани на официалната му страница. 
Според новите изисквания при всеки значим инцидент – бил той операционен или свързан със сигурността – доставчиците 
на платежни услуги са задължени да уведомяват без неоснователно забавяне компетентния орган в държавата членка по 
произход. 
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Компаниите трябва да изпратят първоначален, междинен иокончателен доклад. 
В насоките са описани всички критерии, по които се оценяват данните в докладите за инцидентите. 
Изведени са прагове за оценка: ако между 10% и 25% или между 500 000 и 15 000 000 евро от обичайните операции са 
засегнати, това се счита за инцидент с по-ниска степен на въздействие. При над 25% от засегнатите операции или суми на 
стойност над 15 млн. евро вече е инцидент с по-висока степен на въздействие.   
Пълният текст на насоките е тук.  
 
√ Столичният общински съвет заседава извънредно заради поскъпването на газа  
Днес Столичният общински съвет ще заседава извънредно заради шоковото поскъпване на цената на природния газ и 
съответно на услугите, които стигат до потребителите, предава БГНЕС. 
Ще се разгледа предложение, подкрепено от всички политически групи, за компенсации от държавата за "Топлофикация 
София" и излъчване на преговорен екип, който заедно с дружеството, да проведе срещи с отговорните институции – 
Министерство на енергетиката, Българския енергиен холдинг, "Булгаргаз". 
Поскъпване на тока и парното за бита от 1 януари с между 20 и 30%, показват разчетите на Комисията за енергийно и водно 
регулиране при сегашните цени на природния газ.  
 
√ Вече ще отбелязваме и Деня на българската община 
12 октомври вече ще бъде Ден на българската община и местното самоуправление в България, реши правителството на 
редовното си заседание днес. Правителственото решение е взето по предложение на Националното сдружение на 
общините в Република България (НСОРБ). 
Исторически датата е свързана с публикуването през 1882 г. в брой 117 на „Държавен вестник” на Закона за общините и 
градското управление. Това е първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, на 
кметовете и техните помощници. 
На 18 юни 1998 г. в Благоевград е проведено Третото общо събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България.Водени от желанието за създаване на нова традиция в историята на българските общини, която да 
свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на събранието са приели 
решение 12 октомври да бъде отбелязван като Ден на българската община. 
През настоящата година Националното сдружение на общините в Република България отбелязва 25 години от своето 
създаване. Основано през 1996 г., само 3 години по-късно - през 1999 г., НСОРБ вече обединява всички общини в Република 
България. 
 
√ Китай повежда битка с алгоритмите 
Мащабен нов плана за поставяне под контрол на алгоритмите, на които разчитат технологичните платформи, изпрати 
Китай на предните линии в борбата за ограничаването на влиянието на интернет гигантите, пише Стефани Янг 
за „Уолстрийт джърнъл“. 
Кампанията, която бе стартираната от Китайската администрация за киберпространство (CAC) миналата седмица, има за 
цел да създаде система за регулация на употребата на алгоритми в рамките на три години, давайки начало на нова фаза в 
усилията на Комунистическа партия да обуздае безскрупулните бизнес практики и да упражни по -голям контрол върху 
онлайн средата. 
Регулаторите призоваха алгоритмите да бъдат прозрачни и честни, като същевременно с това се придържат към 
идеологията на Комунистическата партия 
Кампанията поставя Китай крачка напред в регулирането на технологичните платформи, докато правителствата по цял свят 
обмислят как да реагират на автоматизираните технологии, които пренаписват процесите в бизнеса, социалните 
взаимодействия и политиката 
По-рано тази година Европейският съюз предложи да бъдат въведени ограничения за определени начини на полазване на 
изкуствения интелект, които да намалят потенциалните вреди от него. Властите в САЩ пък анализират въздействието на 
съдържанието, управлявано от алгоритмите на Facebook, върху потребителите, след като „Уолстрийт джърнъл“ разкри 
изследване, проведено от Instagram, което е показало, че приложението се отразява негативно на психичното здраве на 
момичетата. Според изследването Instagram повишени нива на тревожност и депресия, като кара една третата от 
тийнейджърките да имат по-лоша представа за външния си вид. 
Според предложените нови правила, представени през лятото, Пекин ще изисква алгоритмите да защитават правилата на 
работниците и потребителите, като също така ще забрани и използването на алгоритми за манипулиране на 
потребителските акаунти, онлайн трафик и резултатите от търсене. 
„Ние обикновено не гледаме на Китай като на регулаторен иноватор, но в този случай страната изпълнява точно тази роля“, 
коментира Роджър Кримърс, доцент от Университета в Лайден, Нидерландия. 
В тригодишния план, представен миналата седмица, китайските регулатори са очертали нужните стъпки за мониторинга 
на алгоритмите, включително регулаторния процес за създаване на технически екип, който да оценява механизмите и 
рисковете от алгоритмите. 
Новата кампания е част от по-широкия регулаторен натиск върху технологичния сектор в Китай, който доведе до 
разследвания срещу някои от най-големите компании в страната, включително гиганта в онлайн търговията Alibaba, 
платформата за доставка на храна Meituan и компанията за споделено пътуване Didi. Действията на Пекин са насочени 
отчасти към бизнес практиките, считани за вредни за работниците и потребителите. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2%20EBA-GL-2021-03/Translations/1019025/Final%20revised%20Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2_BG_COR.pdf
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Китайските технологични акции, които са популярни сред американските инвеститори, се сринаха на фона на регулаторни 
натиск. 
Компании като Meituan и Didi бяха подложени на остри критики заради условията на труд, при които работят техните 
шофьори, придружени с призиви за създаване на алгоритми, които да направят по-прозрачно определянето на задачите 
и плащането на водачите. Тази година властите предупредиха технологичните компании да не експлоатират личните 
данни на потребителите и да не използват алгоритмите, за задаването дискриминационни цени. 
Според експерти затягането на контрола върху алгоритмите без това да доведе до ограничаване на растежа в един от най-
успешните сектори в Китай ще бъде голямо предизвикателство за регулаторите. Интернет компаниите разчитат на 
комплексни математически изчисления за най-различни функции – от анализирането на поведенчески модели в 
социалните мрежи до начертаването на оптимални маршрути за доставки. 
Макар че алгоритмите са допринесли за технологичния напредък и социалното развитие, миналата седмица от Китайската 
администрация за киберпространство заявиха, че те са „донесли със себе си предизвикателства за опазването на 
идеологическата сигурност, за справедливото и равнопоставеното общество и за правата на потребителите в интернет“. 
Джеймс Гонг, който е партньор в базираната в Пекин кантора Bird & Bird, казва, че затягането на регулаторния контрол 
върху алгоритмите вероятно ще окаже ефект върху цялата интернет индустрия в Китай. 
„Почти всички участници в сектора използват алгоритми и други процеси за автоматично вземане на решения и 
профилиране, за да са сигурни, че маркетинг усилията им са по-целенасочени и че бизнесът им е по-ефективен“, казва 
Гонг. 
Висш мениджър в ByteDance споделя, че новите изисквания за регистриране на алгоритми може да нарани бизнеса на 
компанията. Фирмата, която стои зад глобалната сензация TikTok и китайския и аналог Douyin, е известна с мощните си 
алгоритми, които управляват препоръките и съдържанието в платформата. 
 „Регулаторният климат е ясен и ние трябва да започнем да мислим как да се приспособим към него“, коментира той, като 
добави, че тъй като регулаторните мерки все още се обсъждат е трудно да се каже какво ще бъде непосредственото 
въздействие върху бизнеса на компанията. 
Сам Сакс, старши научен сътрудник в китайския център Paul Tsai в Юридическия факултет на Йейл в Пекин, казва, че 
подходът на Пекин може да заинтригува други страни, които искат да имат процъфтяваща цифрова икономика, но и 
контрол върху на политическия и обществен дискурс. Тя обаче посочва, че още има много несигурност около прилагането 
на тези мерки. 
„Мисля, че те осъзнават, че са си поставили един вид невъзможна задача. Бих казала, че срока от три години може да е 
твърде амбициозен“, добавя Сакс. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на ръста на запасите в САЩ 
Цените на петрола се понижават за втори пореден ден в четвъртък на фона на неочакваният ръст на запасите от суров 
петрол в САЩ, който предизвика опасения относно търсенето, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,66 долара, или 0,85%, до 76,77 
долара за барел, след като в сряда достигна 79,78 долара – най-високата стойност от ноември 2014 г., преди да тръгне 
надолу. Сортът Брент поевтиня с 0,32 долара, или 0,39%, до 80,76 долара за барел. 
„Търговските запази от суров петрол са нараснали през миналата седмица според данните на Администрацията за 
енергийната информация. Запасите от бензин също са се повишили, което предизвиква опасения от по-слабо търсене“, 
коментират анализатори от ANZ. 
По данните на АЕИ запасите от суров петрол на САЩ са нараснали с 2,3 млн. барела през последната седмица, докато 
очакванията бяха за спад с 418 хил. барела. Запасите от бензин също са се увеличили, а тези от дестилати са намелели 
минимално. 
Световните цени на петрола са нараснали с повече от 50% през тази година, като това допринася за инфлационния натиск, 
който може да забави възстановяването от пандемията от COVID-19 и да се отрази на потребителското търсене. 
В понеделник Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, известни като ОПЕК+, 
обяви, че ще се придържа към пакта за постепенно повишаване на производството на петрол. Според споразумението 
организацията ще добавя по 400 хил. барела към добива си през всеки месец до април 2022 г. 
 
√ Иновативен инструмент за изграждане на молекули грабна Нобела за химия  
Германецът Бенямин Лист и британецът Дейвид Макмилан си поделят Нобелова награда за химия за 2021 г. за 
разработването на нови инструменти за изграждане молекули, които помагат за създаването на нови лекарства и правят 
процеса по-екологичен, предаде Ройтерс. 
Двамата ще си поделят наградата от 10 млн. шведски крони (около 1,14 млн. щатски долара) за работата си по 
„асиметрична органокатализа“, който по думите на Нобеловия комитет е „нов и иновативен метод за изграждане на 
молекули“. Двамата са разработили „асиметричната органокатализа“ през 2000 г., независими един от друг. 
„Органичните катализатори може да бъдат използвани за редица химически реакции. Чрез тези реакции учените могат 
по-ефективно да създават всичко – от нови фармацевтични продукти до молекули, които могат да улавят светлина в 
слънчеви клети“, казват от Кралската шведска академия на науките. 
Самите катализатори представляват молекули, които остават стабилни, докато същевременно с това позволяват или 
ускоряват химични реакции, осъществявани в лаборатории ли големи промишлени реактори. Преди пробива на Лист и 
Макмилан само някои метали и комплексни ензими са били използвани като катализатори. 
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От Академията отбелязват, че новото поколение катализатори е по-екологично и по-евтино за производство, което го 
прави ключа съставка в процеса на създаване на пластмаси, лекарства и парфюми. 
Нобеловата награда за химия е третата, която се връчва всяка година, след тези за медицина и за физика. Сред известните 
носители на наградата за химия са Мария Кюри и Фредерик Сангър, които печелят приза два пъти. 
 
√ Операторът на „Северен поток 2“ ще може да оспори енергийните разпоредби на ЕС 
Операторът на „Северен поток 2“, Nord Stream 2 AG има право да оспори европейските енергийни разпоредби в 
съдилищата на ЕС, включително изменената Директива на ЕС за газа, която беше приета бързо през 2019 г. Това се посочва 
в публикувано в сряда правно становище на главния юрисконсулт на Европейския съд Михал Бобек. 
Подобни становища нямат сила на съдебно решение, но последващите присъди на висшия съдебен орган на ЕС почти 
винаги съответстват на тях, предава ТАСС. 
„Nord Stream 2 AG може да оспори в съдилищата на ЕС законодателните норми, които разшириха обхвата на Директивата 
за газа на ЕС до газопроводи, свързващи Европейския съюз с трети страни“, се казва в документа. 
Юристи на Европейската комисия обаче настояват, че операторът на "Северен поток 2" няма законно  право да оспорва 
основните съдебни разпоредби на ЕС в областта на енергетиката.  
Припомняме, че по газопровода „Северен поток 2“, свързващ Германия и Русия, за първи път в неделя потече природен 
газ. Процедурата по запълването е стартирана на 4 октомври и ще се извършва постепенно до достигане на 
необходимото налягане. Първата от двете линии на тръбопровода е преминала през предварителни дейности за пускане 
в експлоатация с цел да се гарантира нейната цялост. Това включва вътрешна проверка със специални устройства, както и 
външни визуални и инструментални изследвания. Стъпките за предварително въвеждане в експлоатация на втората тръба 
са в ход. 
Очаква се газопроводът да работи безупречно в продължение на поне 50 години. Общата му дължина е 1224 км, като се 
очаква годишният капацитет на двете линии да е около 55 млрд. кубични метра газ. 
  
√ Борсите в Европа се оцветиха в червено 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха сериозни понижения в ранната търговия в сряда, след 
като секторите на технологиите, туризма и търговията на дребно поведоха загубите на фона на нарастващите цени на 
петрола и природния газ, които подсилват опасенията, че високата инфлация може да забави икономическия растеж, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 регистрира спад от 8,83 пункта, или 1,94%, до 447,2 пункта, като туристическият 
индекс SXTP и технологичният SX8P се понижиха с 3,04% и 2,10%. 
Немският показател DAX изтри 142,93 пункта от стойността си, или 2,17%, достигайки ниво от 6 433,35 пункта. Водещият 
индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи със 117,3 пункта, или 1,66%, до 6 959,8 пункта. Френският измерител CAC 
40 отчете спад от 142,93 пункта, или 2,17%, до 6 433,35 пункта. 
„Цените на природния газ продължават да се покачват, като въпросът е дали централните банки ще предприемат някакви 
действия по този въпрос от гледна точка на инфлацията, която се очаква да нарасне, или от гледна точка на икономическия 
растеж, който се очаква да се понижи“, коментира Берт Колайн, старши икономист за еврозоната в ING. 
Глобалната енергийна криза, недостигът на работна ръка и другите ограничения натежаха върху световното икономическо 
възстановяване в момент, в който централните банки обмислят свиване на стимулите. 
На пазара се отрази и по-силният от очакваното спад на поръчките за индустриални и промишлени стоки в Германия в 
Германия. Според данните на немската официална статистика Destatis поръчките за промишлено производствени стоки се 
се свили с цели 7,7% през август спрямо юли, когато нараснаха с 4,9%. 
Вниманието на инвеститорите започва да се насочва към сезона на печалбите за третото тримесечие, като анализаторите 
очакват 46% ръст на печалбите на компаниите от STOXX 600, сочат данните на Refinitiv IBES. През второто тримесечие бе 
отчетен ръст от 152,6%, а през третото тримесечие на 2020 г. – спад с 25%. 
Акциите на Tesco поскъпнаха с 4,58%, след като най-големият търговец на дребно във Великобритания повиши прогнозата 
си за печалба за цялата година и стартира програма за обратно изкупуване на акции в размер на 500 млн. паунда. 
Цената на книжата на британския кредитор HSBC се повиши с 3,23%, след като UBS повиши рейтинга си за неговите акциите 
на „купувай“. 
Акциите на Deutsche Telekom поевтиняха с 5,50%, след като Goldman Sachs продаде акции на стойност 1,58 млрд. евро в 
сделка структурирано финансиране със SoftBank. 
Повишения в САЩ 
Американските борсови индекси се повишиха във вторник, след като технологичните акции се възстановиха частично от 
предходните си загуби, предаде Си Ен Би Си 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 311,75 пункта, или 0,92%, до 34 314,67 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s напредна с 45,26 пункта, или 1,05%, до 4 345,72 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се повиши със 178,34 пункта, или 1,25%, до 14 433,83 пункта. И трите бенчмарка обаче продължават да 
са на червено за седмицата. 
Големите технологични компании записаха печалби, като акциите на Netflix и Amazon поскъпнаха съответно с 5,21% и 
0,98%, а тези на Apple и Alphabet – с 1,42% и 1,77%. Цената на книжата на Facebook се повиши с 2,06%, следвайки спад от 
5% в понеделник, предизвикан от коментарите на бивш служител на компанията и срив на нейните платформи. 
Ръст регистрираха и акциите на компаниите от енергийния сектор след поредното поскъпване на петрола. Акциите на 
Chevron и Enphase Energy с 1,08% и 1,64%. 

https://tass.ru/ekonomika/12590221
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Акциите, свързани с икономическото възстановяване, като тези на операторите на круизни кораби, авиопревозвачите, 
търговците на дребно и банките, също се оцветиха в зелено. Цените на книжата на Norwegian Cruise Line, Goldman Sachs и 
Wells Fargo се повишиха съответно с 1,06%, 3,12% и 2%. 
Въпреки че в последно време пазарът е разделен между акциите, зависими от икономическото завръщане и Big Tech, и 
двете категории записаха печалби във вторник. 
Технологичният сектор бе най-лошо представящият се през последния месец, тъй като повишението на доходността по 
държавните ценни книжа накара инвеститорите да пренасочат вниманието си. Във вторник доходността по 10-годишните 
облигации се задържа на ниво от около 1,53%, след като миналата седмица достигна връх от 1,56%. 
Нагласите на пазар бяха подкрепени и от данните за сектора на услугите в САЩ. Индексът на Института за управление на 
доставките (ISM) за непроизводствения сектор се е повишил до 61,9 пункта през септември спрямо 61,7 пункта през август. 
Този резултат е значително по-добър от предварителните прогнози за спад до 59,9 пункта. 
рез септември борсите регистрираха загуби на фона на опасенията за инфлацията и 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. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижения в сряда.   
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 293,25 пункта, или 1,05%, до 27 528,87 пункта. 
Хонконгският бенчмарк Hang Seng отчете спад от 137,66 пункта, или 0,57%, до 23 966,49 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi изтри 53,86 пункта от стойността си, или 1,82%, завършвайки сесията при ниво от 2 908,31 
пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 се понижи с 41,9 пункта, или 0,58%, до 7 206,5 пункта. 
Борсите в континентален Китай са затворени по случай отбелязването на „Златната седмица“. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,06 пункта, или 0,01%, до 573,49 пункта. BGBX40 напредна с 0,06 пункта, или 0,05%, до 132,75 пункта. 
BGTR30 изтри 0,29 пункта от стойността си, или 0,04% достигайки ниво от 647,75 пункта. BGREIT регистрира спад 0,87 пункта, 
или 0,54%, до 160,03 пункта. 
   
Cross.bg 
 
√ България ще инвестира 1,723 млрд. евро за устойчиво развитие на градовете и регионите 
България ще инвестира 1,723 млрд. евро за устойчиво развитие на градовете и регионите. От тях 185,5 млн. евро ще могат 
да се използват за подобряване на жилищния фонд, включително за енергийна ефективност. Средствата са по Програмата 
за развитие на регионите 2021-2027 г. По нея ще могат да се реализират и проекти за изграждане на „зелена" 
инфраструктура, общински жилища и благоустрояване на цели квартали. В този процес ще се включат и местните 
заинтересовани страни, за да се търсят локални решения в борбата с климатичните промени и прехода към зелена 
икономика. 
Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова в речта си на министерската среща 
в рамките на 82-та сесия на Комитета по градско развитие, жилищна политика и управление на земята на икономическата 
комисия на ООН за Европа (UNECE), в която взе участие онлайн. 
Министър Комитова отбеляза, че форумът се провежда в труден момент за цялото човечество заради климатичните 
промени и пандемията от COVID-19. „Днес работейки дистанционно, милиони хора превърнаха домовете си в офиси. 
Други, заради задълбочаващата се икономическа криза и намалени доходи, обслужват трудно ипотечните си кредити и са 
в риск от загуба на жилище, и дори бездомност", посочи министър Комитова. 
В този момент повече от всякога, е важно да бъде осигурен достъп на гражданите до здравословни жилища на разумни 
цени в съответствие с Хартата на ООН за устойчиво жилищно настаняване, Стратегията на Икономическата комисия на ООН 
за Европа за устойчиво жилищно строителство и управление на земите 2014-2020 г. и Женевската декларация на 
министрите за устойчиво жилищно строителство и градско развитие. На дневен ред е и темата за „позеленяването" на 
градовете чрез прилагане на различни архитектурни и градоустройствени решения, които ще допринесат за по-доброто 
качество на живот, подчерта министърът. 
Данните показват, че на сградите в Европейския съюз се падат 40% от употребата на енергия и 36% от въглеродните емисии, 
което ги превръща в един от основните фактори за изменение на климата, затова промяната в енергийните характеристики 
на жилищния фонд е без алтернатива. Обновяването ще се извършва както със средства по Програмата за развитие на 
регионите 2021-2027 г., така и чрез реализацията на мерки в Плана за възстановяване и устойчивост на Република 
България. Основни цели ще бъдат енергийни спестявания повече от 30%, прилагане на устойчиви решения и преход към 
зелена икономика. Предвидената финансова помощ за тези цели по Механизма за възстановяване и устойчивост е около 
600 млн. евро. Нуждите за обновяване на жилищния фонд в България обаче са много по-големи, защото той е силно 
амортизиран, отбеляза министър Комитова. 
Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕ на ООН) е създадена през 1947 г. и включва 56 държави от Европа, 
Северна Америка и Азия. По време на министерската среща в рамките на 82-та сесия на Комитета по градско развитие, 
жилищна политика и управление на земята ще бъде представено проучването „Жилища 2030: Подобряване на 
достъпността на жилищата в региона на ИКЕ на ООН", което се разработва от ИКЕ на ООН в сътрудничество с Housing Europe 
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и ООН-Хабитат. Очаква се да бъде одобрен и Регионален план за действие за насърчаване на устойчивите жилища като 
част от плановете за възстановяване след пандемията COVID-19. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - По 300 заразени деца на ден, 1/3 приети в болница 
в. 24 часа - Радев: България не иска обещания, а промяна в македонската конституция 
в. Монитор - Тестват с близалки учениците за COVID-19 
в. Телеграф - Дървата за зимата идват по коледа 
в. Телеграф - Евакуираха екипажа на Вера Су 
в. Труд - Петков лъже, Радев маже 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Първа помощ за скъпия ток за фирмите - по 30 лева за мвтч за три месеца 
в. 24 часа - Радев иска КС да спре "канадското дело" 
в. Монитор - ЦИК купува 1600 нови машини за 8,680 млн. лева 
в. Телеграф - Училище остана без бюфет за хранене 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Добри Митрев: председател на Българската стопанска камара: 75 лева помощ за бизнеса на мегаватчас ще даде 
глътка въздух на фирмите 
в. Монитор - Станислава Докторова, учител по БЕЛ в 137-о СУ "Ангел Кънчев": За задължителната матура трябват поне 4 
учебни часа 
в. Телеграф - Президентът на Европейската лига за икономическо сътрудничество Бранимир Ботев: Спасението е кабинет 
на националното съгласие 
в. Труд - Румен Петков, лидер на АБВ, пред "Труд": Кирил Петков е професионален измамник 
Водещи анализи 
в. 24 часа - В какво се превърна Фейсбук докато всички спяха 
в. Монитор - Вирусът на дезинформацията 
в. Телеграф - Работа на политиците е да създават правила за ползване на интернет 
в. Труд - Повече Европа с Герджиков срещу повече САЩ с Радев 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще станат ли известни всички имена от скандалните списъци в разследването "Пандора Пейпърс" и какъв е пътят 
на парите към офшорните зони - в студиото икономистът Емил Хърсев и експертът Тихомир Безлов 

- Ще има ли затягане на мерките заради увеличения брой заразени с коронавирус - гост главният държавен 
здравен инспектор Ангел Кунчев 

- С какви приоритети тръгва към изборите 2 в 1 партия "Има такъв народ" - в студиото Мика Зайкова и Ивайло 
Вълчев 

- На живо: Как ще продължи операцията по извеждане на заседналия в скалите край Камен бряг кораб след 
евакуацията на екипажа 

- В навечерието на Конгреса за избор на ново ръководство на БФС - кой ще оглави футболната централа - гост адв. 
Петър Величков от Изпълнителния комитет 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Ексклузивно: Проф. Анастас Герджиков в първото си телевизионно интервю след номинирането му за кандидат 

президент. Как ректорът на Софийския университет влиза в битката за „Дондуков" 2. 
- 3-годишно дете, прието в тежко състояние в болница. Било ли му е поставено лекарство за сваляне на кръвното 

вместо противоалергичен препарат от екип на Спешна помощ? 
- Идват големи вълни, неспасяем ли е „Вера Су" след като екипажът му беше евакуиран? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 7 октомври 
Благоевград. 

- От 9.30 часа в сградата на Областната администрация президентът Румен Радев ще проведе среща с областния 
управител Николай Шушков. 

- От 10.15 часа във фоайето на Общината министърът на икономиката Даниела Везиева и кметът Илко Стоянов ще 
дадат брифинг, а от 15.00 часа в зала „22 септември" те ще проведат работна среща с представители на бизнеса. 

*** 
Банско. 

- От 14.30 часа в Посетителския информационен център президентът Румен Радев, министърът на туризма Стела 
Балтова и кметът Иван Кадев ще разговарят с представители на туристическия бранш от региона. 

*** 
София. 

- От 10.00 ч. Конституционният съд ще проведе заседание. 
- От 10.00 ч. ще се проведе онлайн извънредно заседание на Столичния общински съвет. 
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- От 11.00 ч. в централата на НФСБ на „Раковски" 134 Коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ, БНДС „Целокупна 
България" и БДС-Радикали" ще представи кандидатите си за президент и вицепрезидент. 

- От 14.00 ч. в сградата на ЦИК ще се проведе брифинг. 
- От 17.00 ч. в Регионален исторически музей - София ще представи изложбата на скулптора „Паралелни светове". 
- От 19.00 ч. Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 ще открие първата самостоятелна изложба DISCONNECT на младата 

художничка Илиана Илиева. 
*** 
Благоевград. 

- От 10.30 ч. в зала „Аула" Югозападният университет „Неофит Рилски" в Благоевград отбелязва 45 години от 
основаването си с международна научна конференция „Филологията - традиция и предизвикателства в новата 
реалност". 

*** 
Берковица. 

- От 11.00 ч. министърът на образованието и науката проф. Николай Денков ще посети Четвърто основно училище 
„Георги Сава Раковски" в гр. Берковица във връзка с работата на екипа по Механизма за взаимодействие по обхват, 
включване и предотвратяване на отпадането от образователната система. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 ч. във вътрешния двор на Експозиционен център "Флора Бургас" ще се проведе Цветен базар „Флора 
есен". 

- От 11.30 ч. Областен информационен център - Бургас ще проведе работна среща с представители на бургаските 
медии на тема: „Знакови проекти на ЕСИФ в Бургас - добри практики". 

- От 14.00 часа в Народно читалище "Христо Ботев" в кв. „Победa" ще се проведе ателие под надслов „Хартиени 
преплетеници с Nanita". 

- От 18.00 часа в Дома на писателя ще се състои премиера на книга „Ескизи", критически отзиви на автор Роза 
Боянова. Представя проф. Калина Лукова. 

- От 19.30 часа в Културния дом на нефтохимика като част от „Порт Прим Арт Фест" 2021 ще започне постановката 
„Плач на ангели" от Стефан Цанев. 

*** 
Варна. 

- От 18.30 ч. в галерия „Графит" ще се състои откриване на изложбата „За нас - откровено" на Николинка Димитрова. 
*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 ч. в зала 302 на Общината кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов ще проведе консултации за 
определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секции за предстоящите избори 
за президент и вицепрезидент и за народни представители, насрочени за 14 ноември. 

*** 
Видин. 

- От 10.30 ч. в заседателната зала на ет. 6 в сградата на Общината ще се проведат консултации за определяне на 
състава на секционните избирателни комисии за изборите на 14 ноември. 

*** 
Враца. 

- От 19.30 ч. в голямата сцена на ДКТ Враца ще се състои постановката „Слава". 
*** 
Добрич. 

- От 10.00 ч. в малка заседателна зала на Общината ще се проведе церемония за откриване на обект „Реконструкция 
на бул. „Добричка епопея". 

- От 16.00 ч. в Художествената галерия в Добрич ще бъде представена изложбата „Кутия за спомени" с творби на 
Вера Пенева. 

- От 17.30 ч. в Дом-паметник „Йордан Йовков" ще бъде представена книгата на „Изкуството да живеем щастливо" 
от Йовка Атанасова. 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.00 ч. ще проведе онлайн извънредно заседание на Общинския съвет в Стара Загора. 
*** 
Шумен. 

- От 9.30 ч. в Градската градина ще започне тазгодишното издание на традиционния лекоатлетически крос „Златна 
есен". 

*** 
Ямбол. 

- От 14.00 ч. в зала 107 в сградата на Община Ямбол на ул. „Г. С. Раковски" 7 ще се проведат консултации за 
определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижни секционни избирателни 
комисии (ПСИК) на територията на община Ямбол за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на 
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Република България и избори за народни представители в 47 - то Народно събрание на Република България, които 
ще се състоят на 14 ноември 2021 година. 

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

