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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Васил Велев: Пазарът на електроенергия е счупен, има ненормална рентабилност 
"Потребителите са изправени пред избор - да спрат или да продават на загуба", посочи той  
Засилва се недоволството на работодателите от безпрецедентно високите цени на електроенергия. Предстоят ли фалити 
на предприятия и спад на производство в цели сектори? 
"Нещо в пазара на електроенергията на Европа е сбъркано. Идва време да кажем, че "царят е гол" и трябва този пазар 
да се преуреди. Той е счупен. 10% от централите са на газ, който е поскъпнал. Потребителите са изправени пред 
избори - дали да спрат или да продават на загуба", посочи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев в студиото на "България сутрин". 
По думите му една огромна част от енергетиката трупа огромни печалби. 
"Вече има гласове в Европа, че трябва по друг начин да се регулира пазарът на електроенергия на едро. Целта на 
пазарите на едро е да се достави достъпна, чиста и сигурна енергия. Очевидно тя не е достъпна и така уреденият 
пазар не се справя със задачата, която е представена пред него", уточни Велев. 
Председателят на АИКБ каза, че се говори за това, че трябва на база средно претеглена себестойност на произвежданата 
енергия плюс нормативна рентабилност да се получава цената, по която да се снабдяват потребителите. 
"В ситуации като тази това трябва да се направи. Свободният пазар не работи. Има ненормална рентабилност в 
стотици проценти. Нормалната рентабилност е 10-15% продажби, печалби към продажби", коментира Велев. 
Според него няма как предприятията да оцелеят без компенсации на надвзетите суми. Той изтъкна, че със сигурност много 
от тях ще ограничат дейността си. 
"Настояваме сега, по 100 лв. на мегават час, да се компенсират потребителите на свободния пазар. Над 50% от тези 
надвзети суми се събират в АЕЦ "Козлодуй". При тези цени той ще има над 1,5 млрд. свръхпечалба", добави 
събеседникът на Bulgaria ON AIR. 
"Сметките получи и малкият бизнес. Те са двойни спрямо сметките от преди един месец. Цените продължават да 
растат. За много сектори това не са символични разходи. Сметките превишават сумите, които са им за работни 
заплати. Изправени пред ситуация да не могат да платят заплати, много предприятия ще спрат работа", 
категоричен е Велев. 
Председателят на АИКБ коментира, че това, което трябва да се случи, е надвзетите пари да бъдат върнати на всички 
потребители на свободния пазар. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ: КОСТНО-МУСКУЛНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ СА ВОДЕЩИ СРЕД ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ 
Костно-мускулните увреждания са водещи сред заболяванията на работещите. Те са посочени като най-сериозна причина 
за здравословни проблеми, свързани с работата от около 60% от всички работници в ЕС. Тези увреждания се нареждат на 
второ място по размера на икономическите загуби за обществото. Това стана ясно по време на националната конференция 
„Мускулно-скелетните увреждания във фокуса на превенцията и рехабилитацията. Здравно наблюдение на работещите в 
условията на COVID-19“, която се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България и Центъра за превенция 
на здравето. 
„Решението на проблема с мускулно-скелетни увреждания се усложнява от непрекъснато нарастващия брой на хората, 
работещи от дома във връзка с развитието на комуникационните технологии и промените в характера на труда на редица 
професии. Те могат да бъдат предотвратени и контролирани чрез интегриран подход, основан на общите принципи на 
превенция – подобряване на условията на труд и организацията на трудовия процес, обучение и реализиране на 
промоционални програми за повишаване на здравната култура и мотивиране за здравословно поведение, въвеждане на 
съвременни форми за динамично здравно наблюдение и други. Предотвратяването на свързаните с работата заболявания, 
в т.ч. на мускулно-скелетните увреждания, беше в основата на инициативата на АИКБ за създаване и подкрепа на 
развитието на Центъра за превенция на здравето, който е един от организаторите на днешното събитие“, заяви по време 
на откриването на конференцията председателя на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Един от сериозните негативни ефекти, върху който беше акцентирано в хода на дискусията, беше нарушаването на 
установените механизми за здравно наблюдение на работещите вследствие въведения режим на ограничени контакти и 
ролята на службите по трудова медицина и медицинските специалисти за преодоляването му. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/241728-vasil-velev-pazarat-na-elektroenergiyata-tryabva-da-se-preuredi-ima-nenormalna-rentabilnost
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Експертите по трудова медицина отбелязаха, че е най-трудно е да се мотивират хората сами да обръщат внимание на 
симптоми на опорно-двигателния им апарат. Те посочиха още, че най-често проблемите започват да се проявяват с 
навършване на 40 години. Сред оплакванията с най-голям дял при мускулно-скелетните увреждания са болките в гърба и 
кръста, следвани от тези в ръцете и рамената. За да бъдат предотвратени сериозни усложнения експертите посочиха, че 
трябва всеки човек да следи симптоми като болка, оточност, повишена чувствителност и изтръпване. 

 
„Благодаря на АИКБ за 
дългогодишните им усилия за 
повишаване на информираността за 
превенцията на здравето и 
безопасните и здравословни 
условия на работа. Вярвам, че 
работодателите ще стават все по-
отговорни по отношение здравето 
на служителите си и ще 
предприемат значителни мерки за 
намаляване на мускулно-
скелетните увреждания и това ще е 
тяхна основна мисия“, каза инж. 
Румяна Михайлова, изпълнителен 
директор на ИА „Главна инспекция 
по труда“ по време на 
встъпителното си слово. 
На конференцията, която се 
провежда в рамките на кампанията 

на Европейската агенция за здраве и безопасност „Здравословни работни места“ 2020-2022 г., бяха обсъдени още 
възможностите за практическо приложение на процедурите за здравно наблюдение на рисковите групи, в това число на 
работещите със сърдечносъдови заболявания, в условията на COVID-19 и организирането на ефективна долекарска помощ 
в предприятието. 
 
Дарик 
 
√ Костно-мускулните увреждания са водещи сред заболяванията на работещите 
Костно-мускулните увреждания са водещи сред заболяванията на работещите. Те са посочени като най-сериозна причина 
за здравословни проблеми, свързани с работата от около 60 на сто от всички работници в ЕС. Тези увреждания се нареждат 
на второ място по размера на икономическите загуби за обществото. Това е станало известно по време на националната 
конференция "Мускулно-скелетните увреждания във фокуса на превенцията и рехабилитацията. Здравно наблюдение на 
работещите в условията на COVID-19", която се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и 
Центъра за превенция на здравето. 
"Решението на проблема с мускулно-скелетни увреждания се усложнява от непрекъснато нарастващия брой на хората, 
работещи от дома във връзка с развитието на комуникационните технологии и промените в характера на труда на редица 
професии. Те могат да бъдат предотвратени и контролирани чрез интегриран подход, основан на общите принципи на 
превенция - подобряване на условията на труд и организацията на трудовия процес, обучение и реализиране на 
промоционални програми за повишаване на здравната култура и мотивиране за здравословно поведение, въвеждане на 
съвременни форми за динамично здравно наблюдение и други. Предотвратяването на свързаните с работата заболявания, 
в т.ч. на мускулно-скелетните увреждания, беше в основата на инициативата на АИКБ за създаване и подкрепа на 
развитието на Центъра за превенция на здравето, който е един от организаторите на днешното събитие", е заявил по време 
на откриването на конференцията председателя на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Един от сериозните негативни ефекти, върху който е било акцентирано в хода на дискусията, е нарушаването на 
установените механизми за здравно наблюдение на работещите вследствие въведения режим на ограничени контакти и 
ролята на службите по трудова медицина и медицинските специалисти за преодоляването му. 
Експертите по трудова медицина са отбелязали, че е най-трудно е да се мотивират хората сами да обръщат внимание на 
симптоми на опорно-двигателния им апарат. Те са посочили още, че най-често проблемите започват да се проявяват с 
навършване на 40 години. Сред оплакванията с най-голям дял при мускулно-скелетните увреждания са болките в гърба и 
кръста, следвани от тези в ръцете и рамената. За да бъдат предотвратени сериозни усложнения експертите са посочили, 
че трябва всеки човек да следи симптоми като болка, отоци, повишена чувствителност и изтръпване. 
На конференцията, която е в рамките на кампанията на Европейската агенция за здраве и безопасност "Здравословни 
работни места" 2020-2022 г., са били обсъдени още възможностите за практическо приложение на процедурите за здравно 
наблюдение на рисковите групи, в това число на работещите със сърдечносъдови заболявания, в условията на COVID-19 и 
организирането на ефективна долекарска помощ в предприятието. 
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В. Банкеръ 
 
√ Костно-мускулните увреждания са водещи сред заболяванията на работещите 
Костно-мускулните увреждания са водещи сред заболяванията на работещите. Те са посочени като най-сериозна 
причина за здравословни проблеми, свързани с работата от около 60% от всички работници в ЕС, съобщиха от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Тези увреждания се нареждат на второ място по размера на икономическите загуби за обществото. Това стана ясно по 
време на националната конференция „Мускулно-скелетните увреждания във фокуса на превенцията и рехабилитацията. 
Здравно наблюдение на работещите в условията на COVID-19“, която се организира от Асоциация на индустриалния 
капитал в България и Центъра за превенция на здравето. 
„Решението на проблема с мускулно-скелетни увреждания се усложнява от непрекъснато нарастващия брой на хората, 
работещи от дома във връзка с развитието на комуникационните технологии и промените в характера на труда на редица 
професии. Те могат да бъдат предотвратени и контролирани чрез интегриран подход, основан на общите принципи на 
превенция – подобряване на условията на труд и организацията на трудовия процес, обучение и реализиране на 
промоционални програми за повишаване на здравната култура и мотивиране за здравословно поведение, въвеждане на 
съвременни форми за динамично здравно наблюдение и други. Предотвратяването на свързаните с работата заболявания, 
в т.ч. на мускулно-скелетните увреждания, беше в основата на инициативата на АИКБ за създаване и подкрепа на 
развитието на Центъра за превенция на здравето, който е един от организаторите на днешното събитие“, заяви по време 
на откриването на конференцията председателя на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Един от сериозните негативни ефекти, върху който беше акцентирано в хода на дискусията, беше нарушаването на 
установените механизми за здравно наблюдение на работещите вследствие въведения режим на ограничени контакти и 
ролята на службите по трудова медицина и медицинските специалисти за преодоляването му. 
Експертите по трудова медицина отбелязаха, че е най-трудно е да се мотивират хората сами да обръщат внимание на 
симптоми на опорно-двигателния им апарат. Те посочиха още, че най-често проблемите започват да се проявяват с 
навършване на 40 години. Сред оплакванията с най-голям дял при мускулно-скелетните увреждания са болките в гърба и 
кръста, следвани от тези в ръцете и рамената. За да бъдат предотвратени сериозни усложнения експертите посочиха, че 
трябва всеки човек да следи симптоми като болка, оточност, повишена чувствителност и изтръпване. 
„Благодаря на АИКБ за дългогодишните им усилия за повишаване на информираността за превенцията на здравето и 
безопасните и здравословни условия на работа. Вярвам, че работодателите ще стават все по-отговорни по отношение 
здравето на служителите си и ще предприемат значителни мерки за намаляване на мускулно-скелетните увреждания и 
това ще е тяхна основна мисия“, каза инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ 
по време на встъпителното си слово. 
На конференцията, която се провежда в рамките на кампанията на Европейската агенция за здраве и безопасност 
„Здравословни работни места“ 2020-2022 г., бяха обсъдени още възможностите за практическо приложение на 
процедурите за здравно наблюдение на рисковите групи, в това число на работещите със сърдечносъдови заболявания, в 
условията на COVID-19 и организирането на ефективна долекарска помощ в предприятието. 
 
Dnes.bg 
 
√ Новите условия на труд усложняват заболяванията 
Около 60% в ЕС страдат от костно-мускулни увреждания 
Костно-мускулните увреждания са водещи сред заболяванията на работещите. Те са посочени като най-сериозна причина 
за здравословни проблеми, свързани с работата от около 60% от всички работници в ЕС. Това стана ясно по време на 
национална конференция, която се организира от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Центъра за 
превенция на здравето. 
Тези увреждания се нареждат на второ място по размера на икономическите загуби за обществото. 
По думите на председателя на АИКБ Васил Велев решението на проблема се усложнява от непрекъснато нарастващия брой 
на хората, работещи от дома във връзка с развитието на комуникационните технологии и промените в характера на труда 
на редица професии. Един от сериозните негативни ефекти, върху който беше акцентирано в хода на дискусията, беше 
нарушаването на установените механизми за здравно наблюдение на работещите вследствие въведения режим на 
ограничени контакти и ролята на службите по трудова медицина и медицинските специалисти за преодоляването му, 
съобщиха от АИКБ. Експертите по трудова медицина отбелязаха, че е най-трудно е да се мотивират хората сами да обръщат 
внимание на симптоми на опорно-двигателния им апарат. Те посочиха още, че най-често проблемите започват да се 
проявяват с навършване на 40 години. 
Сред оплакванията с най-голям дял при мускулно-скелетните увреждания са болките в гърба и кръста, следвани от тези в 
ръцете и рамената. За да бъдат предотвратени сериозни усложнения експертите посочиха, че трябва всеки човек да следи 
симптоми като болка, оточност, повишена чувствителност и изтръпване. 
 
Mediapool.bg 
 
√ Костно-мускулните увреждания са водещи заболявания сред работещите 
Костно-мускулните увреждания са водещи сред заболяванията на работещите. Те са посочени като най-сериозна причина 
за здравословни проблеми, свързани с работата от около 60% от всички работници в ЕС. Тези увреждания се нареждат на 
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второ място по размер на икономическите загуби за обществото. Тези данни бяха изнесени на национална конференция 
"Мускулно-скелетните увреждания във фокуса на превенцията и рехабилитацията. Здравно наблюдение на работещите в 
условията на Covid-19", която се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Центъра за 
превенция на здравето. 
Най-често проблемите започват да се проявяват с навършване на 40 години. Сред оплакванията с най-голям дял при 
мускулно-скелетните увреждания са болките в гърба и кръста, следвани от тези в ръцете и рамената. За да бъдат 
предотвратени сериозни усложнения експертите са посочили, че трябва всеки човек да следи симптоми като болка, отоци, 
повишена чувствителност и изтръпване. 
"Решението на проблема с мускулно-скелетни увреждания се усложнява от непрекъснато нарастващия брой на хората, 
работещи от дома във връзка с развитието на комуникационните технологии и промените в характера на труда на редица 
професии. Те могат да бъдат предотвратени и контролирани чрез интегриран подход, основан на общите принципи на 
превенция - подобряване на условията на труд и организацията на трудовия процес, обучение и реализиране на 
промоционални програми за повишаване на здравната култура и мотивиране за здравословно поведение, въвеждане на 
съвременни форми за динамично здравно наблюдение и други. Предотвратяването на свързаните с работата заболявания, 
в т.ч. на мускулно-скелетните увреждания, беше в основата на инициативата на АИКБ за създаване и подкрепа на 
развитието на Центъра за превенция на здравето, който е един от организаторите на днешното събитие", коментира 
председателят на АИКБ Васил Велев. Един от сериозните негативни ефекти е нарушаването на установените механизми за 
здравно наблюдение на работещите вследствие въведения режим на ограничени контакти и ролята на службите по 
трудова медицина и медицинските специалисти за преодоляването му. 
Експертите по трудова медицина отбелязват, че е най-трудно е да се мотивират хората сами да обръщат внимание на 
симптоми на опорно-двигателния им апарат. 
На конференцията бяха обсъдени още възможностите за практическо приложение на процедурите за здравно наблюдение 
на рисковите групи, в това число на работещите със сърдечносъдови заболявания, в условията на Covid-19 и 
организирането на ефективна долекарска помощ в предприятието. 
 
АИКБ 
 
√ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА УЧАСТВАТ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО, ПРИЛАГАНЕТО И НАБЛЮДЕНИЕТО 
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА СИНЯ ИКОНОМИКА 
Организациите на работодателите и социалните партньори и трябва да участват при формирането, прилагането и 
наблюдението на европейските и националните политики за Синя икономика. Значимостта на изграждането и 
поддържането на устойчива Синя икономика надхвърля далеч тясното разбиране, свързано с крайбрежните зони, тъй като 
множество икономически дейности зависят от и оказват влияние върху водните ресурси, които са свързани със световния 
океан. Това заяви вицепрезидентът на SGI Europe  и главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България 
д-р Милена Ангелова по време на двудневния европейски форум за синя икономика, организиран в Рим с участието на 
представители на ООН, комисар Синкевичиус, предприятия и заинтересовани страни. 
„Синята икономика играе значителна роля и има нарастващ потенциал за насърчаване развитието на икономиката, 
като допринася за качествена заетост и повишаване благосъстояние на хората. Тези възможности трябва да се 
използват максимално, като в същото време се работи за минимизиране на неблагоприятното въздействие върху 
климата, биоразнообразието и околната среда.“, каза д-р Ангелова. 
 

ЕС е предвидил наличие на значително 
европейско финансиране за подпомагане на 
устойчивата синя икономика, включително 
чрез инструменти като „Хоризонт Европа“, 
структурните и инвестиционни фондове и 
Механизма за възстановяване и устойчивост. 
По думите на д-р Ангелова е необходимо това 
финансиране да бъде лесно достъпно за 
операторите на национално и местно ниво. 
Наред с това обаче е важно да се привлече 
частно финансиране за развитието на синята 
икономика, което изисква проекти, които са 
привлекателни за частните инвеститори. Д-р 

Милена Ангелова призова за насърчаване на повече съвместни проекти между публичния сектор, предприятията и хората 
на местно ниво. 
По време на форума тя заяви още, че заради характера си синята икономика трябва да се разглежда всеобхватно и 
последователно при разработването на политики. Това изисква безпроблемно сътрудничество между политиците на 
всички нива, както вертикално, така и хоризонтално – между ЕС и националните правителства, между държавите-членки, 
и между различни области на политиката като промишлеността, рибарството, търговията, транспорта, енергетиката, 
заетостта и околната среда. 
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Регионалното сътрудничество между държавите-членки и със страни извън ЕС е особено важно за гарантиране на 
сигурността на морските дейности и за защита на правата на човека и околната среда срещу вътрешни и външни 
геополитически заплахи, включително пиратство, екологични престъпления и киберпрестъпления. 
В изказването си д-р Ангелова призовава ЕС да подкрепя активно разработването и въвеждането на цифрови решения. 
Иновациите са необходими за подобряване на енергийната и материалната ефективност и за подпомагане намаляването 
на емисиите на парникови газове, замърсяването на въздуха, водата и количеството отпадъци. Специално внимание 
трябва да се обърне на подкрепата на малките предприятия в зеления и дигитален преход. 
Синята икономика и нейният потенциал трябва да се разглеждат в глобален контекст. За целта са необходими 
международно сътрудничество и общи правила, за да се гарантират равни условия и да се избегнат конфликти по 
отношение на морските ресурси. Д-р Ангелова подчерта, че ЕС трябва засили глобалното прилагане на международните 
конвенции и споразумения в области като търговия, транспорт, условия на труд, климат и околна среда. 
„ЕС трябва да положи максимални усилия да гарантира, че условията за синята икономика в Съюза са конкурентни в 
сравнение с тези на други държави като Китай, и да засили направи синята икономика основен елемент от 
партньорството с Африка. Това е необходимо, за да могат предприятията от ЕС да изнасят продукти, технологии и 
решения за устойчива синя икономика на международните пазари и да се конкурират успешно с вноса извън ЕС“ , 
допълни още тя. 
Сред основните акценти в изказването ѝ беше и необходимостта от допълнително обучение и мерки за повишаване на 
информираността за значението на синята икономика. Тя даде пример с осигуряването на възможности за здравословно 
хранене, мобилност и отдих, опазването на морската среда и други. 
Д-р Милена Ангелова обърна внимание на ключови за синята икономика сектори като морският транспорт и пристанищата, 
рибарството и аквакултурите, туризъм, корабостроене и енергия. Тя призова ЕС да насърчи инвестициите, подобри 
условията за конкурентоспособност и обмяната на добри практики на компаниите от тези сектори. 
Синята икономика се отнася до океаните, моретата и бреговете и въпреки това, чрез трансгранични вериги на доставки и 
общи пазари и чрез споделен климат и околна среда, тя предопределя важността на регионалното сътрудничество. Тя 
обхваща широк спектър от сектори и операции, а участващите бизнеси варират от големи международни компании до 
местни МСП. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ ЦИК: Подадени са 6 листи за кандидати за президент и вицепрезидент досега 
До момента за президентските избори са се регистрирали 12 партии, 5 коалиции и 12 инициативни комитета 
Все още тече регистрацията на кандидатските листи на кандидатите за президент и вицепрезидент. Към момента има 
подадени документите на 6 кандидатски листи, a срокът е до 12 октомври. Това каза говорителят на ЦИК Росица Матева, 
предава БТА. 
До момента за президентските избори са се регистрирали 12 партии, 5 коалиции и 12 инициативни комитета. 
"Очевидно е, че не всички партии и коалиции ще регистрират свои кандидатски двойки, но засега 4 от тези 6 подадени 
молби за регистрация са на партии и коалиции, 2 на инициативни комитети“, каза говорителят на ЦИК Цветозар Томов. 
Подадените до момента заявления за гласуване в чужбина са общо 11 187, каза още Томов. 
В три от държавите те надхвърлят 1000. Първенец по традиция на желаещи да упражнят правото си на вот са избирателите 
в Турция - 4273, на второ място е Великобритания - 1341, на трето Германия - 1276, Испания - с близо 1000 и в САЩ малко 
под 700. Срокът за подаване на тези заявления е до 19 октомври.  
От централната комисия информираха още, че за пръв път са разкрити толкова много секции по чл. 14 т. 3 от ИК, а именно 
на местата, където на предходни избори през последните 5 години са гласували 100 или повече избиратели. 
Томов прогнозира, без да обвързва с това ЦИК, че най-вероятният брой секции, които ще се разкрият е между 750 и 800, 
т.e. близък до този на 11 юли. 
Росица Матева съобщи още, че от два дни има възможност гражданите да проверят на интернет страницата на ЦИК дали 
имената им фигурират в подписките на партии и коалиции в подкрепа на техните кандидати и ако установят, че те са там, 
без да са давали своята подкрепа, да подадат жалба директно в Комисията за защита на личните данни. 
Освен това по електронен път в служба ГРАО избирателите вече могат да подават в срок до 30 октомври заявление за 
гласуване по настоящ адрес, както и да проверят в коя секция са включени да гласуват. 
 
√ Конституционният съд прекрати делото за Бюрото по защита на свидетелите 
Съдът отказа да се произнесе по искането на президента 
Конституционният съд (КС) прекрати делото по искане на президента да обяви структурата и мястото на Бюрото за защита 
на свидетелите на подчинението на главния прокурор за противоконституционни. 
Конституционният съд днес отказа да се произнесе по същество по искането на президента Румен Радев съдът да обяви за 
противоконституционни промените в Закона за съдебната власт и в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с 
наказателно производство, свързани с Бюрото за защита на свидетели. 
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Единодушно съдиите са приели, че след като 46-то Народно събрание отмени част от оспорените разпоредби, е отпаднал 
и предметът на делото, съобщава БНР. 
В последния си пленарен ден 46-то Народно събрание върна Бюрото за защита на свидетелите в Министерството на 
правосъдието, където е било до 2014 година.  
Така Бюрото за защита на свидетелите не само премина окончателно към Министерството на правосъдието, но и бяха 
отнети полицейските функции на служителите по задържане и участието им в акции на прокуратурата. Отпадна и 
възможността за охрана на главния прокурор Иван Гешев. 
КС беше сезиран от държавния глава през март, когато структурата все още беше на подчинение на главния прокурор Иван 
Гешев. 
"В последните години чрез последователни промени в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно 
производство, в отклонение от конституционния принцип за разделение на властите при главния прокурор се оказаха 
съсредоточени всички основни функции по ръководство, контрол и осъществяване на дейността на Бюрото по защита. По 
този начин се надхвърлят установените в конституцията правомощия на прокуратурата и на главния прокурор", беше 
записано в мотивите на президента. 
 
√ Атанас Пеканов: Всеки гражданин е важен по пътя към зеленото бъдеще 
Икономическият растеж трябва да повдига всички малки лодки, а не само луксозните яхти, коментира 
вицепремиерът по време на работна среща в Париж  
За да се движим напред по пътя към въглеродна неутралност, е важно всеки гражданин да бъде приобщен към този 
процес. Това заяви вицепремиерът по европейските въпроси Атанас Пеканов по време на работна среща в рамките на 
Съвета на министерско ниво на страните от ОИСР в Париж, цитиран от своята пресслужба. 
„Преходите често са трудни и гражданите с право имат своите притеснения. Те имат нужда да знаят, че преходът ще бъде 
справедлив. Затова решаващата част за успешния път към зелено бъдеще включва постигане на широк обществен 
консенсус, който да гарантира, че ще бъдат взети нужните мерки за посрещане на рисковете - за работните места, както и 
за специфичните региони”, допълни още вицепремиерът в рамките на дискусия за Зеления преход, водена от специалния 
пратеник за климата на президента на САЩ Джон Кери. 
„Пандемията ни донесе много нови предизвикателства, но и възможност да трансформираме икономиките си”, заяви още 
Пеканов. 
По време на втора работна среща, водена от Сесилия Рауз, председател на икономическия съвет към президента Джо 
Байдън, вицепремиерът посочи, че устойчивият растеж не е възможен без равни възможности за всеки да развие и 
реализира своя потенциал. Той подчерта, че това не е просто пожелание, а в последните години е документирано научно 
в рамките на мащабна промяна в икономическата наука и политика и добави: „Икономическият растеж трябва да помага 
на всички, да повдига всички малки лодки, а не само луксозните яхти”. 
„Извънредната ситуация с климата изисква общи политики и високо ниво на координация между страните, защото никой 
не може да разреши тези проблеми сам”, допълни още той. 
Това е първият път, в който България е представена присъствено на такъв форум, като освен Пеканов в делегацията ни 
участие взеха и външният министър Светлан Стоев и този на финансите Валери Белчев. 
 
√ Банките в Европа - на кръстопът в очакване на по-строги капиталови изисквания 
Кредиторите очакват Европейската комисия да пренебрегне молбата им да запази значителна свобода за оценка на 
риска на техните заеми 
Европейските банки не успяват да лобират срещу предстоящите по-строги капиталови изисквания, което би ограничило 
способността им да увеличат размера на плащанията към акционерите, съобщава Bloomberg, цитирайки източници, 
запознати с проблема. 
Кредиторите очакват Европейската комисия (ЕК) да пренебрегне молбата им да запази значителна свобода за оценка на 
риска на техните заеми, тъй като регионът прилага глобалните банкови стандарти, известни като Базел III. Очаква се 
предложение на ЕК по този въпрос по-късно този месец, след което държавите членки предоставят своето мнение. 
Банките сега са съсредоточени върху осигуряването на допълнителна гъвкавост в други области, като например по-
достъпни условия за оценка на капитала, който се изисква да бъде държан при ипотеки. 
Глобалните регулатори прекараха десетилетие след финансовата криза, в което принуждаваха банките да увеличат своите 
капиталови резерви, за да избегнат повторение на кредитната криза от 2008 г. Европейските банки все още са изправени 
пред по-голям скок в необходимите капиталови нива в сравнение с техните американски конкуренти, тъй като през това 
десетилетие ЕС започна постепенно да въвежда напълно критериите от Базел. 
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Една от най-важните части на актуализираните Базелски стандарти е твърдата граница на степента, до която на банките им 
е позволено сами да изчисляват кредитния риск, вместо да използват стандартизиран подход. Банковите лобита твърдят, 
че това трябва да бъде отделено като допълнително изискване, оставяйки няколко от техните капиталови буфери 
непроменени. 
Банковите ръководители често твърдят, че по-високите капиталови изисквания ограничават способността на финансовите 
компании да кредитират бизнеса и по-широката икономика. Законодателството има особено значение сега, тъй като 
кредиторите се стремят да спечелят инвеститори, след като регулаторните органи наложиха ограничения върху 
възвръщаемостта на капитала по време на пандемията от коронавирус. Банките, включително френският кредитор BNP 
Paribas SA, вече сигнализират, че искат да увеличат възвръщаемостта през следващата година, въпреки че прилагането на 
Базел III може да натежи на плановете на други банки. 
Група централни банки и регулатори изпратиха през септември писмо до ЕК, призовавайки Брюксел да не намаля или 
забавя стандартите от Базел. 
Сега банките се подготвят да съсредоточат лобирането си, за да гарантират, че ЕС ще предприеме по-внимателен подход 
към капиталовите изисквания за ипотеки, ще предостави възможност за отпускане на заеми на компании, на които липсва 
кредитен рейтинг, и ще позволи гъвкавост при изчисляването на т. нар. Оперативен риск. 
 
√ Франция е големият губещ в американско-китайския дуел 
Освен ядрените подводници Австралия избра САЩ заради гаранциите за сигурността ѝ, които страната може да ѝ 
даде 
Погледнато от Европа анулирането от страна на Австралия на поръчката на 12 дизелови подводници, произведени в 
партньорство с френската индустриална компания Naval Group, последвано от съобщението за закупуването на осем 
американско-британски ядрени подводници, предизвиква дебати, дори поражда скандал. Анализът на стратегическите 
ориентации на участниците, визията им за Индо-Тихокоеанския регион и мястото на Китай в региона дава някои обяснения, 
пише Мариан Перон-Доаз, изследовател за Северна Азия и международна морска сигурност в Science Po, в статия за 
френския вестник La Tribune. 
Ново партньорство в областта на сигурността AUKUS, обединяващо САЩ, Австралия и Великобритания, се появи неотдавна 
с цел за засилено индустриално, военно и технологично сътрудничество в областта на изкуствения интелект и 
киберсигурността, за да бъде контрапункт на експанзията на Китай в Индо-Тихоокеанския регион. 
Преднамереното маргинализиране на Франция очертава контурите на ексклузивно американска стратегия в Индо-
Тихоокеанския регион, разбиран като пространство за сдържане на китайската мощ. 
Това „секюритизиране“ на Индо-Тихоокеанската концепция отслабва дипломацията, насърчаваща сътрудничеството, и 
алтернативните партньорства, предлагани както от Франция, така и от ЕС, който след съобщението за създаването на 
AUKUS обяви своята Стратегия за сътрудничество за Индо-Тихоокеанския регион. 
Създаването на AUKUS създава притеснителни очаквания за елитарен, западен и ядрен съюз, в който голяма част от 
крайбрежните държави от Югоизточна Азия и Океания няма да се припознаят. Освен това той показва американска 
концепция, която е добре да обясним. 
Австралия в търсене на подкрепа за сигурността от САЩ 
От стратегическа гледна точка решението на правителството на Скот Морисън да се сдобие с по-мощни подводници от 
гледна точка на скорост и издръжливост в морето е обяснимо. 
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Отношенията с Китай се влошиха през последните две години. Но отвъд защитата от домогванията по море до острова 
бъдещите подводници са предназначени и да изпълняват мисии за сдържане и за събиране на разузнавателни данни 
далеч от националните брегове и от Океания. 
Предвиждат се също патрули в Южнокитайско море и вероятно в Тайванския проток, които несъмнено ще бъдат под 
американско командване. Стратегията изглежда се изразява в опит за сдържане на китайското военноморско присъствие 
в първата верига острови, т.е. от Япония до индонезийските брегове, включвайки Тайван. 
Дори с ядрени двигатели, които технически можеха да бъдат реализирани, Франция нямаше как да предостави 
традиционната гаранция за сигурност, давана от големия американски брат на Канбера, включително ядрен чадър. От 
Втората световна война и Студената война Австралия се съобразява със стратегическите варианти на САЩ. 
Изборът на Канбера на американски ядрени подводници позволява на САЩ да разполагат с мощна флотилия, снабдена с 
крилати ракети „Томахоук“, към което ще се прибави и британската военна техника. Това ще засили значително 
възможностите на САЩ за сдържане на Китай с допълнителни мощности за нанасяне на удар в дълбочина. Бъдещите 
австралийски ядрени подводници ще могат също да изпълняват ескортиращи и защитни функции при разполагането на 
американски бойни групи. 
Франция не само не може да предложи американската дипломатическо-военна гаранция, тя също така предлага „трети 
път“ за региона да се измъкне от дестабилизиращия натиск заради безмилостната конкуренция между САЩ и Китай – трети 
път, който не беше приемлив за Джо Байдън. Затова страната е напълно изключена от изграждането на тази коалиция от 
морски демокрации, в която качеството ѝ на трансатлантически съюзник ѝ даваше неоспорим достъп. 
Организирането на интегрирано сдържане по море срещу Китай 
От американска гледна точка новото партньорство запълва геополитическа уязвимост. От 80-те години на миналия мек 
ANZUS (Австралия, Нова Зеландия, САЩ) – създадената съюзническа система от САЩ през 1951 г. за сдържане на 
комунистическата експанзия в Азия, беше неактивна заради антиядрената позиция на Нова Зеландия. 
Но договорът „Пет очи“ след Втората световна война, който очертава съюза между петте разузнавателни служби на САЩ, 
Великобритания, Австралия, Канада и Нова Зеландия, продължи да функционира. Дейността му се засили с борбата срещу 
тероризма и действията на Китай. 
Договорите между Канбера и Вашингтон структурираха отношения на двустранна отбрана. Споразумението Force Posture 
Agreement, подписано през 2015 г., предвижда взаимна логистична подкрепа между двете армии, включително 
позиционирането на оборудване и ежегодната ротация на до 2500 американски морски пехотинци в Дарвин. То беше 
подсилено с Enhanced Force Posture Initiative, което завършва логистичната интеграция. 
Администрацията на Байдън възобнови диалога за сигурност QUAD, създаден през 2007 г., който обединява четири морски 
сили в Индо-Тихоокеанския регион – САЩ, Австралия, Япония и Индия. На две срещи, които лично председателства в 
присъствието на колегите си – една през март и една през септември 2021 г., Байдън определи пътна карта за алтернатива 
на китайския проект „Един път, един пояс“, като постави акцента върху проблемите на по-широката сигурност – 
производството на ваксини, климатичните промени, строителството на инфраструктура, автономията на веригите за 
доставка, киберсигурността. 
Тези теми са силно застъпени в европейската индо-тихоокеанска стратегия. Франция официално не е част от QUAD, нито 
дори от формата QUAD+ - допълнителен механизъм, предназначен да разшири партньорската мрежа, въпреки че участва 
активно в редица военноморски учения с членове на формата. 
AUKUS бележи възобновената амбиция на САЩ в Тихоокеанския регион, зададена по времето на президента Барак Обама. 
Настоящата администрация прибавя концепцията за интегрирано сдържане, т.е. създаване на мрежа от съюзници, 
партньори и капацитет, и трябва да обяви нова стратегия за Индо-Тихоокеанския регион. Завоят към чисто военен съюз 
едва ли ще остави Китай безучастен, но също Иран и Русия. 
Маргинализирането на френския и европейския подход в Индо-Тихоокеанския регион 
В този контекст възстановяването на американския контрол и отхвърлянето на Франция беше предвидимо. Франция цели 
възстановяването на стратегическата автономия на региона, което няма смисъл според Вашингтон, чийто приоритет е 
възможно най-бързото връщане на баланса на силите в Индо-Тихоокеанския регион. Фактът, че Франция не беше 
въвлечена в развитието на стратегическите нужди на Австралия, с която засилваше партньорството си, говори много за 
американското влияние върху Канбера. 
Франция е гранична страна с Индо-Тихоокеанския регион и има стратегически интереси да защитава присъствието си в 
региона. Тя разполага с голяма изключителна икономическа зона, която трябва да контролира, и също се натъква на 
заплахи – трафик на наркотици и хора, незаконен риболов, посегателство върху биоразнообразието, климатични промени. 
Китайските политики на влияние и политиката на инвестиции в тихоокеанските страни тревожат колкото Париж, толкова и 
Канбера и Вашингтон. 
Амбициите на Франция да се превърне в регионална сила се крепяха точно на партньорства с ключови играчи в региона 
като Индия, Австралия и Япония. Последната страна, която е разтревожена от агресивността на китайските морски 
претенции, е по-скоро благосклонна към AUKUS. 
Още през 2012 г. на форума в Шангри Ла за сигурността в Азия Франция говореше за общите стратегически 
предизвикателства в региона, включително морската сигурност. През 2016 г., подчертавайки значението да защитава 
морското право в региона, страната се ангажира с редовното разполагане на военноморския си флот, предлагайки 
координирани патрули на европейски военноморски сили, за да запази видимо присъствие там и да поддържа свободата 
на корабоплаване. 
Франция, която отдавна присъства в Индо-Тихоокеанския регион, убеди Европа да приеме координиран подход към 
региона. 
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AUKUS, с неговите стратегически и военни последици, засяга Франция, но също и ЕС. Франция, която е единствената страна 
членка на ЕС, присъстваща в региона, успя да убеди Германия, Нидерландия и други страни членки да приемат 
координиран подход към морското пространство, чиято стабилност е от жизненоважно значение за просперитета на 
Европа. 
Създаването на AUKUS в момент, когато ЕС обяви подход към Индо-Тихоокеанския регион, базиран на сътрудничество, 
партньорство и търсене на политически диалог с Китай рязко успокоява фундаменталните различия между американските, 
европейските и френските анализи. 
Освен това ЕС, представяйки се като стабилизираща сила, е смятан за старомоден от американската администрация, която 
отсява съюзниците, партньорите и поддръжниците си. За Вашингтон той не е играч, който може да даде видим принос за 
регионалната сигурност въпреки някои инициативи за засилване на крайбрежния морски капацитет. 
С други думи ЕС е дисквалифициран, дори изключен, в момент, когато тласкан от Франция се стреми да определи 
глобалния си геополитически подход и да се позиционира като стратегическа сила, най-вече в сектора на морската 
сигурност. Изправено пред антикитайската мания на Джо Байдън, френското председателство на ЕС през първото 
полугодие на 2022 г. се очертава като сложно. 
 
√ Тристранните преговори за германска коалиция започнаха с успех 
Никоя от трите партии обаче не разкрива подробности от разговорите 
Лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) и двете по-малки формации, преговарящи за 
коалиция, заявиха днес, че следващата седмица ще задълбочат разговорите помежду си за сформиране на ново 
правителство, предаде БТА, позовавайки се на Асошиейтед прес. 
Генералният секретар на Свободната демократическа партия (СДП) Фолкер Висинг каза, че първият кръг от преговори 
между неговата формация, социалдемократите и Зелените е протекъл "много добре". 
Неговият колега от екопартията Михаел Келнер каза пред журналисти, че това е бил "един добър ден" на преговори. 
"По време на преговорите имах усещането, че можем да създадем нещо заедно", каза на свой ред генералният секретар 
на ГСДП Ларс Клингбайл. 
Никой от тримата не разкри подробности от преговорите, които, ако завършат с успех, ще оставят консервативния блок на 
Меркел в опозиция, след като канцлерът се задържа 16 години начело на най-голямата икономика в Европа, отбелязва 
АП. 
В същото време по-рано в четвъртък стана ясно, че председателят на германската Християндемократическа партия (ХДС) 
Армин Лашет, който е под натиск след загубата на консервативния блок на парламентарните избори на 26 септември, 
изрази готовност да се оттегли от лидерския пост на своята партия, предаде Франс прес. 
"Трябва бързо да пристъпим към въпроса за кадрова реорганизация на ХДС, от председателя на президиума до 
федералния изпълнителен комитет", каза Лашет, цитиран от БТА. 
Той заяви, че партията се нуждае от нов старт и постигане на консенсус относно ръководството, отбелязва Ройтерс. 
 
БНТ 
 
√ Ще станат ли маските задължителни в училище? 
Очаква се заповед за допълнителни противоепидемични мерки в училищата в цялата страна. Тя ще задължава учителите 
и всички ученици над началния курс да носят предпазни маски в училище. В момента те са само препоръчителни. 
"Маските се носят масово в училище в общите помещения, учителите също носят, разрешено е да ги свалят, докато 
преподават и има необходимата дистанция. Единственото притеснително е, че една задължителност води до 
санкции. Не мисля, че би било по-ефективно от в момента, трябва да е препоръчително", заяви в "Денят започва" 
Симеон Ангелов, заместник-директор на 119 СУ. 
По думите му са заболели 10 човека, от които трима учители, има 11 карантинирани класа. 
"Аз съм "за" носенето на маски, било то задължително или препоръчително, за по-малките ученици препоръчително 
може би да. От пети до седми клас няма съпротива, учениците носят маски", допълни преподавателят Габриела 
Николова. 
В столичното 119-о училище са готови да посрещнат задължителното носене на маски и смятат, че само така присъственото 
обучение би могло да продължи занапред. Маските се очаква да станат задължителни за учителите и учениците над 
четвърти клас. 
 
√ Министър Балтова: Зимният туристически сезон ще бъде доста по-труден 
Зимният туристически сезон ще бъде доста по-труден от миналогодишния, заяви в Банско служебният министър на 
туризма Светла Балтова. 
Трите основни конкурентни ски дестинации Италия, Австрия и Франция са заявили категорично, че ще отворят този сезон, 
докато през миналия България беше единствената дестинация, която не затвори, обясни министър Балтова. Задача за 
страната ни ще бъде отново да привлече чешките скиори, които дойдоха в Банско миналата зима, допълни тя. 
Очакват се туристи освен от съседните държави, също от Израел, Великобритания и Русия. От Германия пък чакаме туристи, 
които да се възползват от балнеологични и спа услуги. 
Министър Балтова уточни, че здравноосигурените германци могат да идват у нас на здравен туризъм, който се покрива от 
техните здравноосигурителни каси. 
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√ Какво ще се случи със заседналия кораб? 
18-ти ден продължава кризата със заседналия край Камен бряг кораб, който вече е без екипаж. Товарът все още е в 
хамбара на плавателния съд, но лошото време засега не позволява да бъде разтоварен. 
Морето е бурно, вятърът се засилва. Надписът "Вера Су" на борда на кораба вече не се вижда. 
Периодично от забранената зона, където е палатката на Гранична полиция излиза екип, който проверява състоянието на 
трите въжета. Важно е те да издържат, защото крепят кораба към дъното, за да не се стигне до разлив на товара. Добрата 
новина е, че екипажът вече е на брега. Днес те бяха разпитани от съда в Добрич. 
Екипажът на "Вера Су", който беше евакуиран по желание на капитана, се чувства добре и е настанен в общински хотел в 
Каварна. 
“Няма човек, който да има дори драскотина при евакуацията. Следващият етап, който предстои, е вече 
разтоварването на кораба и предприемането на мерки за неговото извеждане”, обясни директорът на "Аварийно-
спасителна дейност" Румен Николов. 
Заради лошото време разтоварването на кораба от азотния тор ще започне най-рано в понеделник. 
“Условията са неблагоприятни, а се очаква в следващите часове да станат още по-неблагоприятни", допълни 
Николов. 
Надуваемите баржи, на които ще бъде прехвърлен товарът, вече са във Варна. 
"Всяка баржа има компресор и оборудване, което ще допринесе за подготвянето им в работно състояние. След което 
се вдигат, спускат се на вода и с помощта на буксири ще се закарат в района на кораба. В зависимост от скоростта 
на буксира 5-6 часа е преходът", обясни Румен Николов. 
Платформите са с вместимост от 100 тона и разполагат със собствени помпи за разтоварване на овлажнения азотен тор. 
Товарът ще бъде складиран в Балчик. 
“Трябва да предприемем мерки, ако това ще се извършва от наша страна, да бъдат осигурени както подходящи 
транспортни средства, за да не се разлее товарът, както и да не се злоупотреби с него", каза още Николов. 
При напускането на кораба моряците са изключили всички системи, включително и агрегата за ток. За да започне 
разтоварването, на борда трябва да има екипаж. Български или турски ще бъдат моряците - все още не е ясно. 
“Не сме получили окончателния отговор от корабособственика дали ще изпрати нов екипаж, или ще бъде дадена 
възможност на наш екипаж да се заеме с оживяването на кораба за задействане на механизмите му”, отговори 
Николов. 
Самата евакуация на моряците продължи час и половина. Един по един те се изкачиха до платото по въжена стълба, 
спусната от близките скали. Рискованата евакуация се усложняваше от силния вятър и високите вълни, които заливаха 
палубата на “Вера Су”. Драматичен момент беше заплитането на един от моряците във въжетата на стълбата. Това наложи 
един от спасителите да слезе на палубата и да остане там до края на акцията, за да помага. 
А най-емоционалният момент беше напускането на кораба от капитана: тогава той остана за няколко минути на палубата, 
целуна мачтата и се изкачи по въжената стълба. Евакуацията е много рискована, защото екипажът е подготвен само за 
морски аварии, категоричен е Добри Добрев, който от години подготвя планински спасители. 
“В условията, които са създадени за евакуация на персонала, е доста стресиращо и трудно, защото трябва да се 
изкачи около 20 метра по една мрежа, да се изкачи по върха на скала, която отново е във водата и от скалата до 
брега да се прехвърли с хоризонтална алпийска въжена линия", обясни спасителят. 
След евакуацията на екипажа “Вера Су” остава собственост на турската компания. 
"Ако се предяви иск и корабособственикът бъде осъден, корабът може да бъде продаден, за да обезпечи направените 
разходи по операциите", смята адвокатът по морско право Христо Раев. 
Според международното морско право, ако корабособственикът реши да върне екипажа на борда, той трябва да отправи 
официално искане до Министерството на транспорта. 
 
√ Кариерен център за хора с различни възможности отвори в София 
Първият в Източна Европа кариерен център за хора с различни възможности отвори в София. 
Идеята на организаторите е да приобщят хората в неравностойно положение към социалния и професионален живот на 
обществото. 
В центъра ще се провеждат професионални обучения, кулинарни курсове, прожекции на филми и много различни събития. 
Инициаторите са доволни, че след 4-годишни усилия и с помощта на събраните средства от благотворителния маратон 
Run2Gether постигат мечтата си за стопяване на бариерите помежду ни. 
 
√ Чехите избират нов парламент 
Чехите избират нов парламент. Вотът е в контекста на обвинения за финансови нарушения срещу премиера Андрей 
Бабиш. 
Въпреки това, социолозите дават преднина на неговата партия. Малко вероятно е центристите на Бабиш да получат 
мнозинство, което означава, че ще трябва да търсят подкрепа от други формации. 
В същото време преднината на управляващата партия пред двата опозиционни блока е минимална, а не малко чехи смятат, 
че е нужна промяна. Парламентарните избори се провеждат в два дни - днес и утре. 
 
√ От 11 октомври Италия отменя ковид ограниченията в театри, кина и музеи 
Италианските власти премахнаха ограниченията за броя на посетителите на всички културни институции. Това 
съобщи министърът на културата на страната. 



11 

 

"Най-накрая културният сектор ще се съживи. От 11 октомври кината, театрите и концертните зали се връщат на 
100% заетост, но остава изискването да се носят маски и да се представя ваксинационен сертификат", гласи 
съобщението. 
Агенция ANSA съобщи по-рано, позовавайки се на проекта за ново правителствено постановление, в културните 
институции се отменя и задължението да се поддържа дистанция от 1 м. „Приканваме италианците да се върнат към 
културния живот в мир и безопасност“, каза министърът. Преди това зрителите в театрите и кината можеха да заемат до 
80% от местата. 
От 6 август всички жители на Италия на възраст над 12 години трябва да представят ковид сертификат, когато посещават 
театри, кина, музеи, изложби, концерти, фитнес зали и басейни, както и закрити ресторанти. 
От 1 септември документът трябва да бъде представен за пътуване в междуградски транспорт, а от 15 октомври 
служителите от частния и публичния сектор трябва да имат сертификат. 
Според Министерството на здравеопазването в Италия почти 80% от населението на възраст над 12 години е напълно 
ваксинирано. 
 
В. Труд 
 
√ Храните най-скъпи от 10 години 
Цените на храните достигнаха 10-годишен връх, заради поскъпването на зърнените храни и растителните масла. Това 
отчитат от Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО). Индексът на цените на храните е най-висок от 
септември 2011 г. насам. 
Само в рамките на една година основните продукти, с които зареждаме хладилниците си, са поскъпнали в света с 32,8 на 
сто, показват данните на ФАО. Сред причините, които посочват от организацията, са проблемите при събиране на 
реколтата заради пандемията, както и увеличеното търсене на храни от страна на Китай. 
Въпреки много добрата реколта от пшеница в световен мащаб, от организацията прогнозират, че глобалните запаси от 
зърнената култура ще намаляват. 
 
√ Строителите отново на протест 
Трети национален протест организират от Българска браншова камара “Пътища” (ББКП) заради забавените им вече над 5 
месеца плащания за изработени качествено и в срок пари по законни договори. За да не пречат на гражданите, които нямат 
никаква вина за бездействието и нехайството на регионалното министерство обаче компаниите няма да блокират пътища, 
а ще изявят позицията си пред сградата на строителното ведомство на 8 октомври от 08:30 часа. 
“Управителният съвет на Българска Браншова Камара “Пътища” вече пет месеца търси възможността за диалог с 
държавните институции, заради пренебрегването на действащите, напълно законни договори за текущ ремонт и 
поддръжка на Републиканска пътна мрежа. Изразихме позицията си по време на два Национални протеста, проведохме 
срещи с Президента на Република България Румен Радев, както и с министър председателя Стефан Янев. Участвахме в 
създадена от премиера работна група, за да намерим подходящо решение на възникналата ситуация, но резултат до този 
момент няма”, подчертават от ББКП. 
От организацията припомниха, че са поискали нова среща с премиера през изминалата седмица, но такава не е 
последвала. “През всичкото това време принципалът по договорите ни с Агенция “Пътна инфраструктура”, в лицето на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова нехаеше и демонстративно пренебрегна 
желанието ни за диалог”, категорични са от ББКП. 
Само 18 минути, след като пътно-строителните компании обявиха официално протеста си, регионалният министър Виолета 
Комитова заяви, че ще приеме на среща представители на ББКП. Тя обаче уточни, че “на срещата са поканени само 
собствениците, а не упълномощени лица или посредници, за да се обсъди създалото се напрежение”. 
От бизнеса вече над 5 месеца очакват да получат над 850 млн. лева за извършени дейности, а последните два служебни 
кабинета отказват да се разплатят с компаниите, въпреки че в бюджета бяха върнати близо 500 млн. лв. предвидени за 
изграждането на магистрала “Хемус”. 
 
√ Два наши университета в световна класация 
Рейтинг според Times Higher Education (THE) за 2022 г. 
Оксфордският е на първо място 
Две от 52-те акредитирани висши училища в България намират място в световната класация на университетите на Times 
Higher Education (THE) за 2022 г. В нея влизат над 1600 висши училища от 99 държави. 
Техническият университет в София дебютира в класацията, там е и Софийският университет. И двата са класирани след 
първите 1200. (категорията е "1201+") с 10.6–22.3 точки. Под черта, сред висшите училища, които не са включени с пореден 
номер, е Висшето училище по мениджмънт във Варна. 
За сравнение Румъния е представена от 18 висши училища, първото от които - Букурещкият университет - е в групата на 
класираните между 501-ото и 600-ото място. От Гърция те са 13. Първи е Атинският университет Харокопио, №351-400. 
Сърбия има три, също като нас, но и трите са класирани и първият - Университетът в Крагуевац - е в групата между №401 и 
№500. 
В Топ 10 продължават да доминират САЩ и Великобритания. 
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Първото място запазва Оксфордският университет във Великобритания. Второто и тази година делят американските 
Калифорнийски технологичен институт и Харвард. Четвъртото е за Станфордският университет, петото делят Кеймбридж и 
Масачузетският технологичен институт. 
 
Икономически живот 
 
√ Топ компании очакват бъдещите си служители на"Дни на кариерата" 
Над 60 водещи компании от секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг участват в 13-тите „Дни на кариерата“, които се 
провеждат от днес до 21 октомври в НДК. 
В първия ден всички желаещи с технически знания и умения и/или владеещите чужди езици могат да проведат разговори 
с представителите на предпочитаните от тях компании, без да минават през предварителна процедура на подаване и 
одобряване на документи. 
При откриване на събитието заместник-министърът на икономиката Ивелина Пенева посочи, че по данни на ИТ 
индустрията през 2020 г. софтуерният сектор е най-бързо растящия в България. Делът на бранша в БВП през 2020 г. е около 
3.8%, като за сравнение този дял през 2014 г. е бил 1.8%. 
В условията на COVID-19 кризата по предварителни данни за 2020 г. е реализиран 10% ръст на приходите, като над 80% от 
приходите в сектора са от износ, с отчетен ръст за 2019 г. от 20% на годишна база, достигайки 3,1 млрд. лв. 
По предварителни данни, през 2020 г. експортът се увеличава с 12% и достига 3.5 млрд. лв. Тя заяви още, че по отношение 
на работните места също се забелязва тенденция за ръст, като данните сочат, че от 2014 г. до 2020 г. увеличението в брашна 
е с близо 88%.  Нивото на заплатите през този период също е отчело ръст с цели 68%, което прави софтуерният сектор – 
работодател номер едно по размер на възнагражденията. 
Зам. министърът посочи още, че през настоящия програмен период усилията на Министерството на икономиката са 
насочени към подпомагане на предприятията за ускорена дигитална трансформация и внедряване на иновациите и 
високите технологии в производството и услугите. 
За реализиране на тези мерки ще са необходими висококвалифицирани и подготвени професионалисти в сферите на 
информационните технологии, киберсигурността, изкуствения интелект и др. 
След откриването му, форумът ще продължи до 21 октомври 2021 г. – с издания в още три академични града (Пловдив – 
12 октомври, Варна – 14 октомври, Габрово – 21 октомври и Виртуален ден (20 октомври). 
 
√ Предлагат създаване на ваксинационен "Шенген" в ЕС 
Агенцията за обществено здраве на Европейския съюз предлага преразглеждане на правилата за COVID-19, което би могло 
да улесни пътуването на ваксинирани хора и да отмени системата на зониране с цветове, която ограничава пътуванията 
до и от райони с високи нива на заболеваемост. В този своеобразен ваксинационен Шенген България няма как да влезе, 
тъй като процентът на имунизираните в страната е отчайващо нисък на фона на нивата в ЕС, пише Euractiv.bg. 
Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) е направил това свое необвързващо предложение 
по време на срещите на здравните специалисти от ЕС. Част от тази дискусия е и как да се отворят пътуванията с 
увеличаването на броя на ваксинираните. 
Според предложението на ECDC се въвеждат цветови зони в ЕС – от зелено, през жълто и червено, в зависимост от дела на 
докладваните случаи на ковид и положителните тестове. 
ЕС като цяло има ограничения за пътуване според тези зони, в доклада си обаче центърът подчертава слабостите на тази 
„светофарна“ система – включително различното тестване в страните от ЕС, което възпрепятства статистическите 
сравнения. Увеличаването на броя на ваксинираните също трябва да се има предвид. 
Цитираният от изданието доклад сочи, че в настоящата ситуация ограниченията за пътуване не са оказали значително 
влияние върху намаляването на заразяването, хоспитализациите или смъртните случаи. 
„ECDC предлага да се обмисли прекратяване използването на комбинирания индикатор (тестове и заболели), поради 
ограничената стойност за общественото здраве и вместо това да се съсредоточи върху насърчаването на 
ваксинацията сред пътуващите“, посочва презентацията на агенцията„, пише още Euractiv, позовавайки се на 
Ройтерс. 
ECDC дава редица възможности за промяна, включително използване на ваксинирането като индикатор, който може да 
насърчи имунизирането. 
Данните сочат, че около 74% от възрастните в ЕС вече са напълно ваксинирани и близо 80% са получили поне една доза 
ваксина. Ваксинацията обаче е неравномерна в страните от ЕС – от 85,2% в Португалия до 28,4% в Румъния и 19,4% в 
България. 
За момента агенцията не се е спряла твърдо на даден вариант, но целта е била да се оцени рискът от заразяване на човек 
и настоящата й система да се прилага най-вече за неваксинирани хора. 
 
√ Предлагат мерки в защита на добросъвестните търговци на борсовия пазар на електроенергия 
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) предлага мярка, която е част от плана на кабинета за овладяване на 
кризата с цените на електроенергията. 
По препоръка на енергийното министерство БНЕБ е внесла в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
предложение за промени в Правилата за работа на организиран борсов пазар, които предвиждат премахване на 
„застраховка-гаранция“ като вид обезпечение на пазарен сегмент „Двустранни договори“. 
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По този начин на всички борсови сегменти ще продължат да бъдат изисквани обезпечения под формите на паричен 
депозит и банкова гаранция, или комбинация между тях. Целта е тя да бъде внедрена максимално бързо в дейността на 
борсовия оператор. 
„Промяната в правилата за работа на борсовия пазар ще съдейства за повишаване на прозрачността и за 
подобряване на функционирането му. Това е част от комплекса мерки, които предлагаме в защита на бизнеса от 
повишаващите се цени на електроенергията“, каза министър Живков. 
„Правим всичко, което е в правомощията и възможностите на борсовия оператор, за да улесним търговските участници, 
да имаме по-ефективна и сигурна търговия на борсата, и най-важното – в резултат на това да има реална полза за 
потребителите на електрическа енергия в страната ни“, каза 
По думите на Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ, целта е да бъдат улеснени търговските 
участници, постигане на по-ефективна и сигурна търговия на борсата, което да донесе реална полза за потребителите на 
електрическа енергия. 
Мотивите за внесеното в КЕВР предложение са повишаване на защитата на добросъвестните и спазващите правилата 
търговски участници, които, при евентуално неизпълнение на задълженията на насрещната страна, ще могат по-лесно и 
по-сигурно да удовлетворят своите финансови претенции от обезпечението, което са изискали да бъде предоставено. 
Припомняме, вчера министърът на енергетиката и шефът на КЕВР обявиха, че с промени в методологията ще бъдат 
облекчени тези фирми, които не са сключили договори с търговци на електроенергия. Очаква се цената на тока за тях да 
намалее с 15-30 лева/MWh. 
 
Мениджър 
 
√ Столичният общински съвет поиска държавата да плаща парното на софиянци 
Държавата да плати за парното на столичаните. Това реши да поиска Столичния общински съвет на извънредно заседание. 
Общинските съветници гласуваха да се поиска държавна помощ за общинското дружество „Топлофикация“ София, което 
към края на септември има задължения, възлизащи на 718 млн. лв. към Булгаргаз. Топлофикация София е най-големият 
потребител на газ у нас, но реално почти не плаща за доставеното синьо гориво. 
Тази година поради резкия ръст на цената на природния газ Топлофикация ще увеличи задълженията си с още 250 млн. 
лв. само в трите месеца до края на годината. Като основна причина за това се посочва рязкото поскъпване на газа на 
международните пазари. Цените на дружеството се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране. За 
месеците до края на годината обаче КЕВР фиксира цената на парното при цена на газа от 47 лв. на мегаватчас и 51 евро за 
тон вредни емисии. Към 1 октомври цената на газа за България е вече 94 лв. на мегаватчас, а квотите – по 60 евро на тон. 
Не само това са причините за големите задължения на Топлофикация. До края на септември месец софийското парно има 
непогасени задължения, възлизащи на 718 млн. лв. към доставчика на газ – Булгаргаз. Реално огромна част от доставките 
на газ не се плащат от дружеството, но тъй като от него зависи отоплението на столицата, към него не се предприемат 
никакви мерки. 
 
√ Евростат: Жилищата в България поскъпват с 40% от 2010 г. насам 
Цените на жилищата в България са нараснали с близо 40% от 2010 г. до края на второто тримесечие на 2021 г., показват 
данните на Евростат. Според единната служба за обработка на статистически данни в Европейския съюз най-много за 
дадения период са нараснали цените на домовете в Естония – там поскъпването е от порядъка на 130%, следвано от това 
в Люксембург 110% и Унгария 110%. 
В четири държави от ЕС цената на жилищните имоти към края на юни 2021 г. са били по-евтини, отколкото през 2010 г. 
Това са Испания със спад 3%, Кипър -10% спад, Италия - 15% спад и Гърция - над 25% спад на цените на имотите. 
България всъщност е сред страните с относително слаб ръст на цените в имотите. По-малък растеж в поскъпването е имало 
единствено в Румъния - 10%, Финландия - 20%, Франция - 22%, Хърватия - 25%, Словения - 26%, Ирландия - 32%, Белгия - 
35% и Полша - 37%. По-голямо е било поскъпването на стойността на жилищата в Нидерландия, Малта, Португалия, Дания, 
Словакия, Германия, Швеция, Чехия, Литва, Австрия, Латвия, Унгария, Люксембург и Естония. 
Интересно е да се отбележи, че докато стойността на имотите за покупка расте средно с 35% за ЕС, то поскъпването 
при наемите е доста по-ограничено. През последните 10 години наемите са се повишили с 15%, показват данните. 
У нас наемите на жилищата са с около 15% по-високи отколкото през 2010 г. Най-голямото поскъпване в тази сфера отново 
е в Естония – 140%, както и в Литва 110% и Ирландия 70%.   
 
√ Улица в Италия ще носи името на Васил Левски 
В италианското градче Болгаре в областта Ломбардия ще бъде открита улица на името на Апостола на свободата Васил 
Левски. Идеята е на генералния ни консул в Милано Таня Димитрова, предава БНР.  
Градчето Болгаре с население около 7000 души e в съседство на град Бергамо. Съществува от времето на Римската 
империя. Според историци връзката между България и името му се дължи на българите, появили се в него през VI 
век. Повод за отбелязване на тази връзка е откриването на улица в нов негов квартал на името на една от най-
забележителните личности от нашата история Васил Левски. 
На събитието ще присъстват освен представителите на българската дипломация начело с посланика на България в Италия 
Тодор Стоянов, кметът на Болгаре Лучано Редолфи, делегация от Враца, водена от кмета на града Калин Каменов и други 
официални лица от италианска и българска страна. 

https://ikj.bg/novini/nova-formula-za-izchislyavane-oblekchava-tsenata-na-toka-za-firmite-bez-dogovor-s-dostavchik/
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Кметствата на Болгаре и Враца ще подпишат споразумение за сътрудничество. Художникът Алцек Мишев, чийто прадядо 
е крил у дома си Левски, ще разкаже за българския революционер. Българската певица Никол Паласчева от италианския X 
Factor с псевдоним Ника Парис ще изпее националния ни химн.  
 
√ Петролът върви към седмично поскъпване от около 4,5% 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък и вървят към седмичен ръст от 4,5% на фона на признаците, че 
някои индустрии са започнали да преминават от природен газ към петрол. На пазара се отразяват и спекулациите, че 
правителството на САЩ ще освободи петрол от стратегическите си резерви, пише Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,04 долара, или 1,27%, до 82,99 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,14 долара, или 1,46%, до 79,44 долара за барел. По-рано тази седмица 
WTI достигна близо 7-годишен връх от 79,78 долара, а брентът отчете най-високата си стойност от три години – 83,47 
долара. 
„Цените на петрола се повишиха, след като енергийният департамент на САЩ заяви, че в момента няма план за 
освобождаване на доставки на суров петрол от стратегическия резерв с цел успокояване ралито на цените“, посочи 
анализаторът от Commonwealth Bank Вивек Дар. 
Движенията на пазара тази седмица бяха белязани от два фактора – скока на цените на природния газ и последвалото 
преминаване към петрол за производството на електроенергия в някои индустрии, както и решението на Организацията 
на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, известни като ОПЕК+ да се придържа към 
споразумението за увеличаване на добива с 400 хил. барела на ден през ноември. 
Според анализаторите скокът в цените на природния газ и мащаба на преминаването към петрол ще бъдат ключовите 
фактори на пазара в краткосрочен план. 
„Ускоряването на преминаването от газ на петрол може да увеличи търсенето на суров петрол през тази зима“, коментира 
анализатор от ANZ, като добави, че запасите от дестилати в САЩ, които включват дизела и горивото за отопление, са на 
най-ниското си ниво от 2000 г. 
Анализатори на JP Morgan посочиха, че се наблюдава и значително преминаване от газ на петрол в европейския енергиен 
сектор. 
 
√ Сърбия и Русия договарят нов дългосрочен договор за газ 
Сърбия и Русия преговарят за нов дългосрочен договор за газ. Това беше обявено след подписването на протокола от 19-
тото пленарно заседание на Руско-сръбския междуправителствен комитет по търговия, икономическо, научно и 
техническо сътрудничество (МПК) от министъра, отговарящ за сръбското правителство за иновации и технологии, 
ръководител на МКГР от сръбска страна, Ненад Попович, предава ТАСС. 
"В този много труден момент, когато цената на газа скочи 10-20 пъти, Русия отново е с нас. Преговорите за нов дългосрочен 
договор между "Газпром" и "Сърбиягаз" продължават. И най-важното е, че Борисов (вицепремиерът на Русия Юрий 
Борисов), голям приятел на Сърбия, ме увери, че тази зима в Сърбия ще бъде топло. Разбира се, преговорите продължават, 
надяваме се, че както винаги, цената ще бъде най-приемлива", каза Попович. 
Той добави, че преговорите за условията за доставката на газ ще продължат по-късно в четвъртък на среща между Юрий 
Борисов и сръбския президент Александър Вучич. 
По-рано Вучич заяви, че на срещата с Борисов ще предаде молба до руския президент Владимир Путин за помощ в 
контекста на енергийната криза. Във вторник той каза, че енергийната криза в Европа е причинена от факта, че страните не 
са сключили дългосрочни договори за доставка на газ от Русия навреме. Вучич отбеляза още, че решението на Сърбия да 
изгради газопровода "Балкански поток" (продължение на газопровода "Турски поток") е умен ход, тъй като осигурява на 
страната газ на достъпна цена. По-рано на заседание на МКГР Борисов заяви, че се надява да сключи дългосрочно 
споразумение за доставка на газ от Русия за Сърбия до края на 2021 г. 
Замяната на дългосрочното договаряне с търговия на свободния пазар от Европа бе посочена вчера от руския президент 
Владимир Путин като основната грешка на ЕК, довела до шоковото поскъпване на синьото гориво. В края на миналия месец 
Унгария обаче сключи именно дългосрочен договор за газови доставки от Русия, с което си гарантира наличностти и 
едновременно с това помогна на партньора си да изпълни плановете си за тоталното отрязване на Украйна от досегашното 
транзитиране на газ до Европа.  
 
√ Оптимизъм на европейските борси след охлаждането на цените на енергията 
Основните индекси на водещите европейски фондови борси записаха повишения в ранната търговия в четвъртък, след 
като поевтиняването на цените на петрола и природния газ успокои притесненията на инвеститорите за неконтролируема 
инфлация, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 регистрира ръст от 4,52 пункта, или 1%, до 455,85 пункта, Немският показател DAX 
напредна със 172,52 пункта, или 1,15%, до 115 145,84 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши 
със 70,01 пункта, или 1%, до 7 065,88 пункта. Френският измерител CAC 40 отчете ръст от 90,01 пункта, или 1,39%, до 6 
583,13 пункта. 
През последните седмици волатилността на фондовия пазар се повиши на фона на резкия скок на цените на енергията, 
който предизвика опасения за инфлацията и лихвените проценти. 
Днес обаче цените на петрола се понижиха за втора поредна сесия на фона на неочаквания ръст на запасите в САЩ, а 
цените на природния газ в Европа се отдръпнаха от рекордните си върхове. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12601159
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„Движенията, на които ставаме свидетели през последните дни, са доста екстремни – при цените на газа, петрола и някои 
суровини“, коментира Стюарт Коул от Equiti Capital. 
Опасенията относно тавана на дълга в САЩ бяха успокоени частично, след като лидерът на републиканското малцинство 
в Сената на САЩ Мич Макконъл представи план за удължаване на лимита на дълга до декември. 
В очакване на началото на сезона на отчетите за третото тримесечие по-късно този месец, анализаторите прогнозират леко 
забавяне на растежа на печалбата. Те очакват 45,6% ръст на печалбата на компаниите от STOXX 600, след като през второто 
тримесечие бе регистриран скок от 152,6%, сочат данни на Refinitiv IBES. 
Акциите на петролния гигант Royal Dutch Shell поскъпнаха с 0,55%, след като компанията предупреди за удар върху своята 
печалба от 400 млн. долара през третото тримесечие в резултат от щетите, причинени от урагана Айда през август. 
Цената на книжата на френския производител на луксозни стоки Hermes се повиши с 2,52%, след като HSBC повиши 
рейтинга на компанията. Акциите на й в сектора LVMH, Richemont и Kering се повишиха с 1,49%, 1,65% и 2,71%. 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в сряда, след като инвеститорите реагираха 
позитивно на предложението за вдигане на тавана на дълга на САЩ и подкрепиха технологичните акции, предаде Си Ен 
Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 102,32 пункта, или 0,3%, до 34 416,99 пункта, възстановявайки част от 
загубата от 459 пункта, която записа предходната сесия. Широкообхватният показател Standard & Poor’s напредна със 17,83 
пункта, или 0,41%, до 4 363,55 пункта, след като по-рано бе на червено с 1,27%. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се повиши с 68,08 пункта, или 0,47%, до 14 501,91 пункта, след като по-рано регистрирал спад от 1,2%. 
Индексите изплуваха от червената територия след като лидерът на републиканското малцинство в Сената на САЩ Мич 
Макконъл предложи временно замразяване на тавана на дълга, което да помогне за отслабване на натиска върху Конгреса, 
който трябва да предотврати дефолт на САЩ до 18 октомври. 
 „За да защитим американците от краткосрочна криза, създадена от демократите, ще позволим също на демократите да 
използват нормални процедури за прокарването на извънредно удължаване на лимита на дълга при фиксирана доларова 
стойност за покриване на настоящите нива на разходите до декември“, написа Макконъл в Twitter. 
След новината инвеститорите насочиха вниманието си към технологичния сектор. Акциите на Microsoft и Amazon 
поскъпнаха с 1,51% I 1,27%, а тези на Nvidia и Alphabet – с 1,22% и 1,13% 
Междувременно някои от акциите, свързани с икономическото възстановяване, се оцветиха в червено. Цените на книжата 
на авиопревозвачите American Airlines и JetBlue се понижиха с 4,33% и 2,67%, след като Goldman Sachs понижи рейтинга 
им заради поскъпването на цените на горивата. 
Месец октомври продължава да е белязан от волатилност на фона на опасенията за нарастващата доходност по 
държавните ценни книжа, високата инфлация, повторното отваряне и тавана на дълга. За предходните три сесии Dow се 
повиши с 483 пункта, изгуби 324 пункта и отново напредна с 312 пункта. 
„Октомври определено не изневерява на репутацията си като най-волатилния месец в годината. Очакваме резките 
промени на пазара да продължат малко по-дълго“, коментира Райън Детрик от LPL Financial. 
Междувременно докладът на ADP за септември разкри, че частните компании са назначили повече служители от 
очакваното през последния месец. Новите работни места в частния сектор са се увеличили с 568 хил. през септември, 
докато прогнозата бе за ръст от 425 хил. 
Повишения в Азия 
Водещите борсови индекси регистрираха ръст в четвъртък, като борсата в Хонконг поведе печалбите, предаде Си Ен Би Си. 
В последните часове на търговията хонконгският бенчмарк Hang Seng се повиши със 735,24 пункта, или 3,07%, до 24 701,73 
пункта, след като акциите на технологичните гиганти Tencent и Alibaba поскъпнаха съответно с 5,60% и 7,28%. 
Цената на книжата на Chinese Estates, който в миналото е бил голям акционер в задлъжнелия строителен предприемач 
China Evergrande се повиши с 31,72%, след като компанията обяви, че е получила оферта да стане частна. 
Подиндексът на компаниите от сектора на недвижимите имоти Hang Seng Properties нарасна с 1,98% до 30 506,05 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 149,34 пункта, или 0,54%, до 27 678,21 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi напредна с 51,15 пункта, или 1,76%, до 2 959,46 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 се повиши с 50,2 пункта, или 0,7%, до 7 256,7 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 6,62 пункта, или 1,16%, до 566,44 пункта. BGBX40 се понижи с 0,72 пункта, или 0,54%, до 131,93 пункта. BGTR30 
изтри 2,09 пункта от стойността си, или 0,32% достигайки ниво от645,06 пункта. BGREIT регистрира спад 0,13 пункта, или 
0,08%, до 160,25 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Министър Светлан Стоев прие делегация на Националната художествена галерия в Скопие 
Министърът на външните работи Светлан Стоев прие делегация на Националната художествена галерия в Скопие, водена 
от директора й Дита Старова - Керими. Основна тема на разговора бяха възможностите за задълбочаване на 
сътрудничеството в сферата на културата, включително осъществяване на съвместни проекти с Държавния културен 
институт (ДКИ) към министъра на външните работи и Културно-информационния център на България в Скопие и с други 
културни институции и галерии у нас. 
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„Културата е неотменна част от външната политика. Тя е най-директният път към сърцата и душите на хората. Чрез 
културата могат да се отправят послания, които са трудно постижими с обичайните средства на външната политика", 
подчерта министър Стоев. 
Той изрази надежда, че това първо официално посещение на делегация от Националната художествена галерия в Скопие 
ще постави началото на активна съвместна дейност, която ще спомогне „да вървим заедно по пистата на европейското 
сътрудничество". 
„Има огромен неизползван потенциал помежду ни да работим заедно и да се опознаваме още повече, който се надявам 
да бъде реализиран буквално в следващите седмици и месеци", заяви външният ни министър. 
По време на разговора бяха обсъдени възможностите за гостуване на представителна изложба на ДКИ в Република 
Северна Македония, както и на проекти на Националната галерия в Скопие в галерия „Мисията" на ДКИ. Сред областите 
на потенциално сътрудничество са и обучението в сферата на културния мениджмънт по българската официална помощ 
за развитие. 
Дита Старова - Керими изрази благодарност към министър Стоев за ангажимента му към съвместни инициативи на 
Националната художествената галерия в Скопие и Държавния културен институт, както и на директора на ДКИ Снежана 
Йовева и на директора на Културно-информационния център на България в Скопие Антония Велева за възможността да 
посети България. 
В рамките на официалната визита у нас гостите от Скопие имаха срещи с представители на Министерството на културата, с 
директорите на Националната художествена галерия и Софийска градска художествена галерия, с преподаватели от 
Националната художествена академия и експерти в различни сфери на изкуството. Те разгледаха богатия Художествен 
фонд на МВнР, надхвърлящ 2000 произведения, както и обновената галерия „Мисията" на ДКИ. 
 
√ Заместник-министър Събев: Няма и няма да има спрени пари по подмряка 4,2 от ПРСР 
 „Няма и няма да имам спрени пари по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 
от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)". Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните 
и горите Георги Събев на брифинг. „Искаме да опровергаем категорично изнесените неистини в публичното пространство 
за стопирането на средства по Програмата", каза той. 
Георги Събев представи хронология на действията от страна на министерството по документалната подготовка на приема. 
По думите му, след приетото европейско законодателство за удължаване на всички програми за селските райони на 
страните с така наречения преходен регламент се е провело заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР у нас. В 
рамките на него е одобрено прехвърляне на средства по Програмата. Също така са приети изменения в текстовете на 
мерки, свързани с условията и изискванията за допустимост на кандидатите, с оглед предстоящото през 2021 г. 
Oбявяване на процедури за прием през настоящата година 
Заместник-министърът посочи, че за преходния период 2021-2022 г. е предложено прехвърляне на средства в размер на 
близо 200 млн. евро по подмярка 4.2. С подготвеното 11-то изменение на ПРСР е въведено и изискване към кандидатите 
по подмярката за 36 месеца история преди подаване на проектно предложение. Това изискване е одобрено от Комитета 
по наблюдение на Програмата, а през месец март тази година подготвеното 11-тото изменение на ПРСР е изпратено за 
одобрение до ЕК. В периода от месец април до юни са разработени насоките за кандидатстване, които са обсъдени в 
рамките на проведените две заседания на тематичната работна група. По време на тях са обсъдени в детайли всички 
изисквания и условия за допустимост. 
На 4-ти октомври бяха публикувани актуализираните насоки за кандидатстване в ИСУН за писмени коментари. Тази 
процедура ще продължи до 11-октомври, включително, съобщи той. „Предвиденият бюджет за подмярка 4.2, която се 
очаква да бъде отговорена до края на следващата седмица, възлиза на близо 387 млн. лева", допълни още Георги Събев. 
В брифинга участие взе и заместник-министър Явор Гечев. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Идва ценови шок и с горивата - 4 лева за литър бензин и дизел 
в. Монитор - Новите пенсионери отварят дупка от 30% в пазара на труда 
в. Телеграф - Токът отхапа парче от пържолата 
в. Труд - Бензинът 4 лв./л заради Брюксел 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - София иска държавни компенсации за парното, иначе ще натрупа 300 милиона дефицит 
в. 24 часа - 88 млрд. евро е богатството на българите 
в. 24 часа - "Автомагистрали" с нов борд, сменен е, без а се обявява официално 
в. Монитор - Секциите зад граница - между 750 и 800 
в. Монитор - Всяка четвърта малка фирма у нас пред затваряне 
в. Труд - Затягат мерките срещу коронавируса 
в. Труд - Сигнали от читатели на "Труд": Отказват да вписват българи при преброяването в PC Македония 
в. Труд - София иска държавни компенсации за "Топлофикация" 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Боян Рашев, експерт по управление на околната среда и ресурсите: Заради цените на тока и газа тази зима в 
Европа правителства ще падат като круши 
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в. Монитор - Проф. Михаил Константинов, математик и експерт по избори: Балотажът на вота за президент ще е между 
Радев и проф. Герджиков 
в. Телеграф - Проф. д.и.н. Боян Дуранкев: Отново се задава перфектната буря - икономическа и социална 
в. Труд - Радомир Чолаков, шеф на Инициативния комитет за издигане кандидатурата на Герджиков-Митева, пред "Труд": 
След генералите идват професорите от Софийския университет 
в. Сега - Идните 20 г. никоя партия няма да спечели мнозинство 
Водещи анализи 
в. 24 часа - И България е офшорна държава 
в. Монитор - За новите ни стари коли 
в. Телеграф - Мисли се, преди да се действа 
в. Труд - Вицето на Лозан Панов - погнусена от народа си 
в. Сега - Герджиков и Панов се класираха за есенната олимпиада. Защо? 
в. Сега - Спасяването на "Vera Su" и голям фейлетон, и голяма демагогия 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Чия е вината за засядането на кораба „Вера Су"? Гост е председателят на Националния борд заразследва на 
произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт - Христо Христов. 

- Ще продължи ли поскъпването на бензина и дизела? 
- Досиета, номинации и разпити. Седмицата през погледа на психолога Росен Йорданов и журналиста Валерия 

Велева. 
- Какви компромиси са възможни в спора между България и Република Северна Македония? 
- Допълнителни мерки в училищата - как ще се приеме задължително носене на маска в клас? 

Нова Телевизия, „Здравей, България" 
- Сигнал за насилие в дом за възрастни хора - 70-годишен мъж е с рани и синини по цялото тяло 
- След спецакцията и новите обвинения срещу Венци Боксьора от Световрачене - проговаря бившата му съпруга. 
- Кандидат-президентската двойка на ВМРО - Милен Михов и Мария Цветкова. 
- В „Новите известни": Провокациите на лелчето или коя е Йоана Йоко? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 8 октомври 
София. 

- От 11.00 ч. в сградата на Държавна агенция „Архиви" президентът Румен Радев ще участва в официалното 
откриване на документалната изложба "Съкровищата на държавните архиви". 

- От 8.30 ч. пред сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Българската 
браншова камара "Пътища" (ББКП) организира трети национален протест. 

- От 10.00 ч. в "София Хотел Балкан" ще се състои конференцията "Среща на върха: ЕС - Западни Балкани: Преглед 
и очаквания" 

- От 10.30 ч. в сградата на МРРБ министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова 
е поканила на среща всички собственици на фирми, които ще участват в протеста, организиран от Българската 
браншова камара „Пътища". 

- От 11.00 ч. в зала „Витоша" в Интер Експо Център Институтът по психология на МВР отбелязва 50-годишен юбилей. 
- От 17.00 ч. в галерия „Средец" на Министерството на културата ще бъде представена съвместна изложба живопис 

„Вътрешни пространства" на художниците Мария Райчева и Любен Генов. 
*** 
Велико Търново. 

- От 18.00 ч. в Голямата зала на Общината с пълнометражния дебют на Павел Г. Веснаков „Уроци по немски стартира 
„София филм фест" 

*** 
Бургас. 

- От 16.45 ч. на басейн „Парк Арена ОЗК" ще бъде открит Mеждународният турнир „Бриз - Иван Стойчев". 
- От 18.00 часа в Дома на писателя ще се състои премиера на стихосбирката „Животът, това кръгло събитие" на 

Любов Динчева. Представя: Кръстьо Раленков. 
- От 19.00 часа в Държавна опера - Бургас ще бъде представена премиера на комичната опера „Севилският 

бръснар". 
- От 19.00 часа в залата на Бургаската опера ще бъде представена премиерата на комичната опера в три действия 

от Джоакино Росини „Севилският бръснар". 
*** 
Варна. 

- От 10.00 ч. чрез Webex стартира Шестият международен партньорски форум на Медицински университет – Варна, 
който ще се проведе в рамките на честванията на 60-та годишнина от създаването на университета. 

- От 19.00 ч. в Градската художествена галерия на Варна ще се състои концерт на Йоана Русева, цигулка, и Ивайло 
Василев, пиано. 

*** 
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Добрич. 
- От 17.30 ч. В Регионална библиотека „Дора Габе" ще бъдат представени книгите «Жар», „Мортуа Ест" и 

„Асансьорът". 
- От 18.00 ч. в Държавен куклен театър „Дора Габе" ще се състои премиерата на кукления спектакъл „Трите 

прасенца". 
*** 
Пловдив. 

- От 10.30 ч. в аула „Проф. Милен Бешков" в Университета по хранителни технологии ще се състои удостояването 
със званието „Доктор хонорис кауза" на Пау Рока. 

*** 
Разград 

- От 9.30 ч. в зала 308 на Община Разград ще се проведат консултации за състав на секционните избирателни 
комисии. 

*** 
Сливен. 

- От 10.00 ч. в зала 105 на Община Сливен ще се проведат консултации за състави на секционните и подвижните 
секционни избирателни комисии в общината. 

*** 
Хасково. 

- От 15.00 ч. в заседателната зала на етаж 2 в сградата на Община Хасково ще се проведат консултации за състав на 
секционните избирателни комисии. 

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

