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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
В. Монитор 
 
√ АИКБ иска 100 лв. компенсация за потребителите на свободния пазар на ток 
Настояваме със 100 лева на мегаватчас 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. Това заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на Bulgaria ON AIR. 
 По думите му сметките на малкия бизнес са двойни спрямо тези преди един месец. „Цените продължават да растат. За 
много сектори това не са символични разходи. Сметките превишават сумите, които са им за работни заплати“, заяви 
представителят на работодателската организация и предупреди, че изправени пред ситуация да не могат да платят 
заплати, много предприятия ще спрат работа. Велев коментира още, че надвзетите пари трябва да бъдат върнати на всички 
потребители на свободния пазар. Той се надява да има справедливост при доставките на ток и настоява „чиновниците в 
Брюксел“ да бъдат сменени.  "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", смята той. Председателят на 
АИКБ поясни, че трябва цената, по която да се снабдяват потребителите да се изчислява на база средно претеглена 
себестойност на произвежданата енергия плюс нормативна рентабилност. 
"Свободният пазар не работи. Има ненормална рентабилност в стотици проценти. Нормалната рентабилност е 10-15% 
продажби към печалби", обобщи Велев, според който предприятията няма как да оцелеят без компенсации на надвзетите 
суми.  
 
Frog News 
 
√ Васил Велев: Пазарът на електроенергия е счупен, има ненормална рентабилност 
”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 пред Bulgaria ON AIR. 
"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. 
 "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 той.  
"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. 
 
В. Стандарт 
 
√ Велев: Настояваме за 100 лв. компенсация за мегаватчас 
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 пред Bulgaria ON AIR председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България Васил Велев. 
По думите му една огромна част от енергетиката трупа огромни печалби. 
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"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 той. 
"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. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Пазарът на електроенергия е счупен 
Има ненормална рентабилност в стотици проценти 
Зacилвa ce нeдoвoлcтвoтo нa рaбoтoдaтeлитe oт бeзпрeцeдeнтнo виcoкитe цeни нa eлeктрoeнeргия. Прeдcтoят ли фaлити 
нa прeдприятия и cпaд нa прoизвoдcтвo в цeли ceктoри? 
"Нeщo в пaзaрa нa eлeктрoeнeргиятa нa Eврoпa e cбъркaнo. Идвa врeмe дa кaжeм, чe "цaрят e гoл" и трябвa тoзи пaзaр дa 
ce прeурeди. Тoй e cчупeн. 10% oт цeнтрaлитe ca нa гaз, кoйтo e пocкъпнaл. Пoтрeбитeлитe ca изпрaвeни прeд избoри - дaли 
дa cпрaт или дa прoдaвaт нa зaгубa", пocoчи прeд Bulgаriа ОN АIR прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл 
в Бългaрия Вacил Вeлeв. 
Пo думитe му eднa oгрoмнa чacт oт eнeргeтикaтa трупa oгрoмни пeчaлби. 
"Вeчe имa глacoвe в Eврoпa, чe трябвa пo друг нaчин дa ce рeгулирa пaзaрът нa eлeктрoeнeргия нa eдрo. Цeлтa нa пaзaритe 
нa eдрo e дa ce дocтaви дocтъпнa, чиcтa и cигурнa eнeргия. Oчeвиднo тя нe e дocтъпнa и тaкa урeдeният пaзaр нe ce cпрaвя 
cъc зaдaчaтa, кoятo e пocтaвeнa прeд нeгo", утoчни Вeлeв. 
Прeдceдaтeлят нa AИКБ кaзa, чe ce гoвoри зa тoвa, чe трябвa нa бaзa cрeднo прeтeглeнa ceбecтoйнocт нa прoизвeждaнaтa 
eнeргия плюc нoрмaтивнa рeнтaбилнocт дa ce пoлучaвa цeнaтa, пo кoятo дa ce cнaбдявaт пoтрeбитeлитe. 
"В cитуaции кaтo тaзи тoвa трябвa дa ce нaпрaви. Cвoбoдният пaзaр нe рaбoти. Имa нeнoрмaлнa рeнтaбилнocт в cтoтици 
прoцeнти. Нoрмaлнaтa рeнтaбилнocт e 10-15% прoдaжби, пeчaлби към прoдaжби", кoмeнтирa Вeлeв. 
Cпoрeд нeгo нямa кaк прeдприятиятa дa oцeлeят бeз кoмпeнcaции нa нaдвзeтитe cуми. Тoй изтъкнa, чe cъc cигурнocт мнoгo 
oт тях щe oгрaничaт дeйнocттa cи. 
 
Dnes.bg 
 
√ Пазарът на електроенергия в Европа е объркан и счупен 
"Потребителите са изправени пред избор - да спрат или да продават на загуба" 
Работодателите все повече недоволстват от безпрецедентно високите цени на електроенергия.   
Може ли да се говори за 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 ефира на Bulgaria ON AIR.  
"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. 
"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 предприятията няма да оцелеят без компенсации на надвзетите суми и 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 трябва надвзетите пари да бъдат върнати на всички потребители на свободния 
пазар. 
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в. Труд 
 
√ Васил Велев: Нещо в пазара на електроенергията на Европа е сбъркано 
Нещо в пазара на електроенергията на Европа е сбъркано. Идва време да кажем, че "царят е гол" и трябва този пазар да 
се пререди. 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. Това каза в интервю за предаването „България сутрин“ на BGonAIR председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
„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. 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“, допълни Васил Велев. 
„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. 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", заяви Велев. 
 
Dir.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът няма да оцелее без компенсации 
Настояваме сега, по 100 лв. на мегават час, да се компенсират потребителите на свободния пазар 
"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. Така производителите са изправени пред избори 
- дали да спрат или да продават на загуба", посочи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев пред Bulgaria On Air. 
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 още 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. лева свръхпечалба", изчислява 
председателят на АИКБ. 
"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. 
Той обясни, че това, което трябва да се случи, е надвзетите пари да бъдат върнати на всички потребители на свободния 
пазар. 
 
В. 24 часа 
 
√ Бизнесът вече говори за извънредно положение заради скъпия ток 
Българският бизнес вече заговори за извънредни мерки за справяне с тежката ситуацията със скъпия ток и природен газ, а 
някои дори за въвеждане на извънредно положение. 
След като в петък стана ясно, че съботните котировки на тока на борсата в сегмента “ден напред” са се увеличили до 361 
лв., което е пореден рекорд, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) излезе с призив: 
“Настояваме за предприемане на спешни мерки, за да се гарантира функционирането на икономиката и да се ограничи 
инфлацията, която е неизбежен ефект от екстремните цени на електроенергията”. Позицията е подписана от председателя 
на КРИБ Кирил Домусчиев. 
“При тези ценови равнища не става дума за конкурентоспособност на индустрията. Не може да се говори дори за 
оцеляване на производствените предприятия. Самото функциониране на стопанството и държавата е застрашено. Редица 
предприятия, значими работодатели и данъкоплатци обмислят преустановяване на дейността си. Сред тях са и основни 
доставчици на медицински кислород за болниците. Всичко това се случва в разгара на четвъртата вълна на COVID-19. 
Водоснабдителните предприятия са изправени пред фалити - цената, на която закупуват електроенергията си, е почти 5 
пъти над планираната в бизнес-плановете им. Междуфирмената задлъжнялост нараства”, се казва в позицията, която е 
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подписана също от изпълнителния директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори 
Ивайло Найденов. 
Председателят на същата федерация Константин Стаменов каза в петък пред Би Ти Ви, че бизнесът настоява за въвеждане 
на извънредно положение. Той се обоснова с това, че досега обявените мерки са неефективни, а и несигурни. 
“Тези 50 лв. на мегаватчас при цени от 361 лв. за мегаватчас изглеждат като едно хвърляне на пари от хеликоптер - който 
е отдолу, ще вземе някакви пари, но на практика няма да свършат това, което е нужно на икономиката”, коментира 
Стаменов. Той напомни, че 50-те лева са и несигурни, тъй като изплащането им зависи от актуализацията на бюджета, 
което ще бъде направено от новия парламент. А тези 15-30 лв. на мегаватчас, които обяви онзи ден шефът на КЕВР Иван 
Иванов, са само за малкия бизнес и ще се плащат едва три месеца. 
Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев каза пред “24 часа”, че “извънредно положение” 
в случая е само израз, но положението наистина е извънредно и трябва да се вземат мерки, които не фигурират в 
учебниците и никога досега не са прилагани. 
“Нека да спрат или поне да ограничат за известно време износа на ток. Ние изнасяме в момента над 1000 мегавата и то 
при спрял шести блок на АЕЦ “Козлодуй”, а той все пак произвежда ток с цена 84 лв. за мегаватчас. Трябва просто по друг 
начин да се регулира пазарът, не е нужно танкове да влизат в АЕЦ “Козлодуй”, каза Велев. 
 
Trendy News 
 
√ Васил Велев: Нещо в пазара на електроенергията на Европа е сбъркано  
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 пред Bulgaria ON AIR председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Васил Велев. 
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 поставена 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. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Бизнесът обсъжда с правителството цените на газ и ток, икономиката  
Петнадесетата годишна среща на бизнеса с правителството ще обсъжда кризата с цените на енергоносителите и 
възможностите за растеж на икономиката чрез  Националния план за възстановяване и устойчивост. Форумът ще бъде 
открит от президента Румен Радев, очаква се участие и на служебния премиер Стефан Янев. 
Срещата на президента и ключови министри от служебния кабинет с мениджърите на водещи компании ще обсъди 
състоянието на българската и европейската икономики, цените на електроенергията и природния газ, ръста на инфлацията 
и натиска ѝ върху бизнеса и домакинствата. 
Сред основните проблеми се нареждат още – забавеното финансиране по Плана за възстановяване, липсата на 
квалифицирани кадри, здравеопазването и върховенството на закона. 
Събитието ще даде възможност на бизнеса да получи по-добра представа за държавната политика през следващата година 
и на тази база да планира своята стратегия. 
Участие във форума ще вземат министрите на енергетиката Андрей Живков и на икономиката Даниела Везиева, след 
гостите ще бъдат представители на Европейската банка за инвестиции, посланици, както и представители на 
международни търговски камари. 
 
√ Внасят подписката за регистрация на кандидатпрезидентската двойка Румен Радев и Илияна Йотова 
Съпредседателите на Инициативния комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент 
- Анна Заркова, Цветеслава Гълъбова и Йордан Камджалов, както и членове на Инициативния комитет, ще внесат в 10.00 
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ч., в Централната избирателна комисия, подписката за регистрация на двамата кандидати, съобщиха от предизборния им 
щаб. 
Утре - 12 октомври е крайният срок за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, 
коалиции и инициативни комитети. 
 
√ Илияна Йотова: Енергията на площадите не е само бунт, тя е за нещо ново 
Интервю на Диана Янкулова с Илияна Йотова в предаването ''Неделя 150'' 
"Тази кампания ще бъде истинско състезание и нека хората изберат по-добрите. Жалко, че по-назад остава 
парламентарната кампания, все пак сме парламентарна република... Нашето решение с президента беше да не ставаме 
залог в ръцете на политически партии. Преди всичко искаме да продължим с българските граждани". Това каза пред БНР 
вицепрезидентът Илияна Йотова, която с президента Румен Радев ще се борят за втори мандат.  
Диалогът, ясните приоритети и човешкият ресурс според нея са комбинацията, която прави служебния кабинет успешен.  
Вицепрезидентът заяви, че целта е Националният план за възстановяване да бъде новия проект за България.  
"Сега в този план има вече визия. Бъдещето на емисиите и върховенството на закона са двете невралгични точки, които 
сме наследили и не може лесно да бъдат преодолени".  
В предаването "Неделя 150" Йотова допълни:  
"Още едни избори в тази криза биха имали много тежки последствия за всички нас. Нека не сме безумци и нека 
политическият и партийният егоизъм да отстъпи. Но може да се вземе модела на служебния парламент... И самите партии 
са на друго ниво, осъзнават отговорността си, надявам се на това. Аз съм на страната на тези, които търсят партньори и 
разбирателство по определени принципи и политики, важни за българските граждани. Нямаме нужда повече от месии, 
спасители, съединители и други определения. Имаме нужда от тази енергия на площадите. Енергията не е само бунт, а за 
промяна и за нещо ново. Обществото е срещу заболелите от наркотика на властта политици".  
Интервюто с Илияна Йотова можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Андрей Живков: Нямаме дефицит на ток, три са възможните дати за затваряне на въглищното производство 
Интервю на Диана Янкулова с Андрей Живков в предаването ''Неделя 150'' 
"Хранилището в Чирен е пълно около 70%. Прогнозите на анализаторите са, че цените ще останат високи, едва през втората 
четвърт на 2022 година ще настъпи успокоение на цените на газа. Зависи и каква ще е зимата... В България нямаме дефицит 
на електрическа енергия и такъв не се очертава".  
Това каза пред БНР министърът на енергетиката Андрей Живков и очерта причините за рекордно високите цени на тока в 
Европа:  
"Нещата и в енергетиката се движат от основния принцип на свободния пазар - цените се определят от търсенето и 
предлагането. В Европа търсенето на газ е огромно вследствие на възстановяване на икономиките след Covid-19, 
темповете бяха неочаквани и това предполага повишено търсене на енергийни носители. Азиатските пазари също се 
възстановяват и работят на пълни обороти. В Европа се получи дефицит на природен газ. Големите доставчици 
пренасочиха доставките към азиатските пазари, които са огромни консуматори. В Европа хранилищата останаха по-малко 
пълни. Предвид идващата зима, за която се очаква, че ще е студена, цените също се повишават. Борсите отразяват 
настройката на клиентите и заради притесненията, че природният газ няма да стигне, цените се вдигат непрекъснато".  
Живков подчерта, че най-потърпевши от резкия скок на цените на тока са малките и средните предприятия.  
"Битовите потребители у нас са на регулиран пазар и това ги защитава от удара на високите цени".  
В предаването "Неделя 150" министърът коментира и темата за въглищните централи:  
"Проблемът с бъдещето на въглищните региони е социален, при евентуално затваряне на централите и мините трябва да 
дадем позитивен сигнал за бъдещето на хората, заети в тези сектори... Досега по този въпрос не е работено и никаква 
стратегия не е разработвана. Това е нещо, което служебното правителство започна да разработва. Стартът е с обявяването 
на три възможни дати за затваряне на въглищното производство, които трябва да минат през одобрението на парламента. 
Това са 2035, 2038, 2040 година".  
Интервюто с Андрей Живков можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ България поема 0,5 млрд. лв. нов дълг чрез ДЦК на вътрешния пазар  
Рекордните половин милиард лева нов дълг ще бъдат предложени на вътрешния пазар чрез държавни ценни книжа. 
Петгодишни книжа за 500 милиона лева ще бъдат предложени при нулева лихва на вътрешния пазар, става ясно от 
обявения на сайта на БНБ аукцион. 
Емисията бе преотваряна няколко пъти тази година, като при всичките бе постигната отрицателна доходност, която е 
изгодна за държавата. 
Ако бъдат одобрени поръчките в обявения обем, общият новопоет дълг от началото на годината ще достигне един 
милиард и 800 милиона лева. 
Бюджетният лимит за новопоети задължения е 4 милиарда и 500 милиона лева, като в него не е указано дали и в какъв 
обем те трябва да бъдат поети от вътрешния или външния дългов пазар. 
 
√ Нели Куцкова: Големият проблем в съдебната система са апатичните хора 
"Политиците да влязат в системата, за да се научат да уважават правото" 
Интервю на Силвия Великова с Нели Куцкова в предаването ''Политически НЕкоректно'' 

https://bnr.bg/post/101538961/iliana-iotova-s-prezidenta-reshihme-da-ne-stavame-zalog-v-racete-na-politicheski-partii
https://bnr.bg/post/101538921
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"Има хора, които с радост изпълняват поръчки, за да растат в кариерата. Има други, омерзени от тази обстановка, които се 
затварят в черупките си. Най-големият проблем в нашата система са хората, които са апатични". Това каза пред БНР съдия 
Нели Куцкова.  
Тя е бивш председател на Съюза на съдиите в България, бивш член на Висшия съдебен съвет. Дългогодишен 
председател на Софийския окръжен съд, а по-късно е член-съдия в Софийския апелативен съд. Заместник-министър на 
правосъдието в служебния кабинет на Стефан Софиянски.  
Съдия Куцкова изрази надежда, че темата за съдебната реформа няма да остане само предизборна активност. Според 
нея политиците трябва да влязат в съдебната система, за да се научат да уважават правото. "Да си припомним Цветан 
Цветанов как смени тона, когато стана обвиняем".  
"Отговорността за реформата я носят политиците, но те са длъжни да чуят всички гласове на хората, които прилагат 
законите".  
В предаването "Политически НЕкоректно" тя подчерта:  
"В последните години на ключови места в системата бяха избирани хора, които не се ползват с голям авторитет в гилдията и 
със съмнение, че е имало някакво влияние. Има хора, които са си признали това. Достатъчно е на десетина места в 
държавата да има назначени председатели на съдилища и на прокуратури със съмнение, това създава цялостно 
съмнение".  
От позицията на кандидат за вицепрезидент на Петър Стоянов на изборите през 2001 година Нели Куцкова посочи:  
"Важното за един съдия, когато излезе от политиката, е да не се поддава на никакви политически влияния в съдийската си 
работа. Имало е много случаи след президентската кампания, в които хора, които имат дела, да ми кажат - ние бяхме ваши 
застъпници в изборите".  
И допълни:  
"Президентът няма големи властови правомощия. Но един умен, разумен и решителен президент може да използва 
малкото си правомощия за добро - като инициира дебат, като бъде медиатор. Основният проблем е, че многото качествени 
хора в системата предпочитат да си гледат делата и не желаят да се кандидатират за председатели на съдилища, нито за 
членове на Висшия съдебен съвет. Много хора се обезвериха и предпочитат да се затворят в собствената си среда".  
Интервюто с Нели Куцкова можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Започва прием на заявления за финансова помощ на зимните пръскания  
От днес Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления за финансово подпомагане на зимните пръскания. 
Градинарите ще получат помощ за купуване на  препарати за растителна защита, като за тази схема Фондът разполага с 
шест милиона лева. 
Ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене 
на листата на овощните дървета в периода на масов листопад. 
Срокът за отчитане на дейностите е до 15 ноември, а до 10 декември ще бъдат изплатени средствата. Финансовата 
подкрепа е в размер на до сто лева на хектар. 
От Фонд „Земеделие“ припомнят, че средствата ще се изплащат само за официално разрешени продукти за растителна 
защита, закупени от регистрирани търговци. 
Схемата има за цел максимално да ограничи загубите на градинарите от разпространението на вредители по трайните 
насаждения. 
Финансовият ресурс е шест милиона лева, като част от тях бяха разплатени през пролетта. 
Кандидатите за подпомагане по схемата за зимните пръскания могат да подават документи до 29 октомври. 
 
√ Обсъждат политиката по доходите у нас в контекста на Европейския стълб за социални права 
Фондация „Солидарно общество“ и фондация „Фридрих Еберт“ организират дискусия за политиката по доходите в 
България в контекста на принципите на Европейския стълб за социалните права. 
За участие във форума са поканени заместник-министрите на труда Иван Кръстев и Надя Клисурска и преподаватели от 
Университета за национално и световно стопанство. 
Форумът ще се проведе онлайн. 
Сред акцентите са обсъжданията за представяне на сравнителен анализ на политиката по доходите в България спрямо 
другите държави-членки на ЕС спрямо съседни страни и индекса на човешко развитие. 
В дискусията ще бъде поставено обсъждане въпроса за ролята на минималната  работна заплата и на така нареченият 
минимален доход. 
Участниците ще представят мерки за преодоляването на неравенствата в страната и осигуряване на достоен живот. 
 
√ Десет членки на ЕС, сред които Франция и България, подкрепиха атомната енергия  
Десет страни от Европейския съюз, сред които Франция и България излязоха със съвместна инициатива в подкрепа на 
атомната енергия, съобщават световните медии като се позовават на вестник „Фигаро“. 
Този вид енергия има своята важна роля в борбата срещу глобалното затопляне, подчертават 10-те държави в съвместна 
статия, публикувана  във френския ежедневник и още няколко европейски издания . 
Те са категорични, че атомната енергия допринася за независимостта на европейските източници за производство и на 
електричество. 
Медиите отбелязват тезата на десетте, че ядрената енергия ще ги защити от нестабилността на пазара, която в момента е 
причинена от ситуацията с газа, а потребителите ще бъдат защитени от колебанията в цените. 

https://bnr.bg/post/101538990/neli-kuckova
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Освен Франция и България, статията е подписана и от представители на Румъния, Чехия, Финландия, Словакия, Хърватия, 
Словения, Полша и Унгария. 
 
√ Милен Керемедчиев: Виждаме крайна тенденция за поскъпване на живота на европееца 
Прогнозите са за още по-голям растеж на цените на газа до 2050 година, заяви Керемедчиев 
Интервю на Диана Дончева с Милен Керемедчиев 
„И на тази среща в Брюксел не очаквам да даде ползотворни резултати, макар че очакванията са големи, но е много трудно 
да се създаде единен механизъм за подпомагане на държавите“, каза пред БНР Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър 
на икономиката и на външните работи за предстоящата среща на ЕС да това какви мерки се очаква да се вземат срещу 
високите цени на горивата, тока, парното. 
„Така че не очаквам някакви бързи и крайни мерки. Хаосът и паниката на пазарите е висока. Цената на природния газ 
поскъпна с над 30 на сто на европейските борси. Прогнозите са за растеж до 2050. И виждаме крайна тенденция 
за поскъпване на живота на европееца и все още неадекватни мерки на ЕК и страните членки за компенсация. 
Компенсацията би могла да е различна за страните. Но ние пък не сме представили още Планът за развитие. За съжаление, 
бягаме след събитията“, каза още Керемедчиев. 
По думите му България все още не е постигнала диверсификация на доставките на газ. 
"България остави на трупчета тази идея за доставки на газ чрез алтернативни източници извън руския газ. Сега 
възможностите за подпомагане на бизнеса и бита заради високите цени на газа не виждам как ще стане", каза още Милен 
Керемдчиев в "Преди всички". 
Според него няма дългосрочно решение за енергийна диверсификация в нашата страна. 
"А потреблението на ток ще расте, така че,  ще растат и цените. Така и икономиките ще започнат да буксуват", поясни той. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ В Латвия въвеждат извънредно положение за три месеца  
В Латвия правителството въвежда извънредно положение от днес за три месеца. 
Целта е да се ограничи бързото разпространение на коронавируса, съобщи местната агенция LETА. 
Пакетът от мерки ще засегне най-вече хората без сертификат за ваксинация срещу Covid-19 или за прекарали Covid. 
Хората, които не са ваксинирани и не са прекарали коронавирус, ще могат да правят покупки само в магазини за стоки от 
първа необходимост и ще бъдат лишени от възможността да посещават търговски центрове. 
В същото време хората с Covid сертификат ще могат да посещават други търговски места, където трябва да се осигури 
контрол на посетителите. 
Ваксинацията ще бъде задължителна в целия публичен сектор, а изискванията за заетите в частния сектор ще бъдат 
разширени. Работа от дома ще се изисква за всеки, за когото е възможно. 
Латвийските училища ще продължат да работят в същия режим на пълно работно време, но децата и учителите ще трябва 
да носят маски. 
Училищата ще провеждат редовни тестове на учениците. 
 
√ Промени във властта в Австрия и Чехия 
Шаленберг ще бъде назначен за канцлер на Австрия на 11 октомври 
Министърът на външните работи на Австрия Александър Шаленберг ще бъде назначен за канцлер на страната на 11 
октомври, съобщиха днес от кабинета на президента. 
„Федералният президент Александър Ван дер Белен ще назначи в понеделник Александър Шаленберг, който ще положи 
клетва като федерален канцлер“, се казва в изявлението. 
Австрийският канцлер Себастиан Курц подаде оставка заради разследването срещу него за корупция. 
Курц беше обвинен, че с пари на данъкоплатците е финансирал медийна кампания в полза на неговата кандидатура за 
канцлер. Той категорично отрече обвиненията. 
"Обвиненията датират от 2016-а година, неверни са и съм убеден, че ще успея да го докажа," подчерта Себастиан Курц и 
добави, че в името на стабилността на Австрия се оттегля от поста. 
Той е предложил да бъде заместен от външния министър Александер Шаленберг, но планира да остане лидер на 
консервативната си партия в парламента. 
Предишното коалиционно правителство на Курц падна след подобни обвинения в корупция през 2019-а година. 
В Чехия партията на премиера Андрей Бабиш изгуби парламентарните избори, като това вече стана ясно при при 100 
процента преброени бюлетини от вота. 
Две опозиционни коалиции - „Заедно“ и „Действие на недоволните граждани“ - печелят 108 от 200 депутатски места. 
И двете формации вече заявиха, че няма да работят с Бабиш. Самият Бабиш призна поражението си и поздрави своите 
опоненти, като подчерта, че въпреки това неговото движение остава най-силната партия. 
Избирателната активност в Чехия беше малко над 65 на сто, а изборите се проведоха на фона на скандала около 
разкритията на „Досиетата Пандора“, според които Бабиш е инвестирал над 20 милиона долара в офшорни компании, за 
да купи 16 имота във Франция. 
Самият Бабиш призна, но заяви, че това се е случило преди да влезе в политиката. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101539179
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√ Панета от ЕЦБ: Централните банки трябва да следят внимателно технологичните гиганти  
Членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Фабио Панета заяви в петък, че централните банки 
трябва да обърнат сериозно внимание на ролята на големите технологични компании в областта на финансовите услуги. 
Той предупреди, че технологичните гиганти "имат мащаба и информационно предимство пред действащите банки“, което 
би могло да им позволи "да оспорят традиционната роля на банките като първа точка за контакт за финансови услуги“, 
което потенциално може да задуши конкуренцията и да повдигне въпроси, свързани със защита на данните. 
Панета също така коментира размера на ликвидните активи, притежавани от големите технологични фирми, като се 
застъпи за мониторинг на тяхното влияние върху динамиката на световния пазар и по -специално за предизвикателствата, 
свързани с глобалното търсене на ликвидни и безопасни инвестиции. 
Обръщайки се към т.нар. "стабилни валути" (stable coins), разработени от технологичните гиганти, той предупреди, че 
емитирането им "представлява риск за големи шокове в банковата система и може да промени структурата на 
финансовото посредничество“. 
Той отбеляза, че едновременното създаване на дигитални валути на централните банки (CBDC) "ще улесни 
равнопоставеността на финансовите посредници и ще бъде внимателно въведено от централните банки, които - за разлика 
от емитентите на стабилни валути - ще обърнат адекватно внимание, за да осигурят контролирано регулиране на 
финансовия сектор". 
 
√ Финансовите пазари могат да бъдат изправени пред рязка низходяща корекция, предупреждава АЦБ 
Високата стойност на финансовите активи би могла да претърпи рязка низходяща корекция, ако инвеститорите преоценят 
перспективите за възстановяване на икономиката от Covid-19, като в същото време има признаци на завишено поемане на 
риск от страна на инвестиционните банки, съобщи в петък Английската централна банка, предаде Ройтерс. 
В изявление след края на октомврийското си заседание Комитетът за финансова политика на АЦБ посочи, че все още има 
доказателства за повишено поемане на риск в редица от финансови пазари. 
АЦБ посочва, че след действията, предприети от централните банки за ограничаване на въздействието на пандемичната 
криза, "цените на рисковите активи са се увеличили и на редица финансови пазари оценките на активите изглеждат 
завишени спрямо историческите норми". Банката предупреди, че "оценките на активите могат да се коригират рязко", 
което да доведе до отрицателни последици за функционирането на пазара и финансовите условия. 
Фондовите индекси достигнаха рекордно високи нива през последните месеци, тъй като инвеститорите заложиха на силно 
възстановяване след пандемията, но напоследък покачващата се инфлация предизвиква притеснение, а икономическият 
растеж отслабва с оглед на затруднения от страна на предлагането и проблеми с веригите на доставки. 
Домакинствата във Великобритания и извън нея обаче са изправени пред допълнително потискане на тяхната покупателна 
способност от скока в цените на енергията. 
"Стойността на активите може рязко да се коригира, ако например участниците на финансовите пазари преоценят 
перспективите за икономическия растеж, за инфлацията или по отношение на лихвените проценти“, се посочва в 
изявлението на АЦБ. 
"Има признаци на продължаващо разхлабване на стандартите за застраховане и по-голямо поемане на риск в някои 
бизнеси, свързани с инвестиционното банкиране", допълва Английската централна банка. 
Комитетът за финансова политика на АЦБ също така визира несигурността относно това, как Evergrande Group, един от най-
големите китайски имотни предприемачи, може да изпълни своите финансови задължения. 
"Неконтролиран фалит може да представлява риск за цялостния имотен сектор на Китай с потенциални негативни 
отражения и в международен план", посочва АЦБ. 
Тазгодишните банкови стрес тестове на АЦБ обаче показаха, че британските кредитори ще се справят със сериозен спад в 
Китай и Хонконг и с резки корекции в глобалните цени на активите, се добавя в изявлението на Комитета за финансова 
политика на АЦБ. 
Въпреки че ръстът на цените на жилищата е достигнал нивата, наблюдавани за последно преди финансовата криза от 
преди повече от десетилетие, има малко доказателства за намаляване на  стандартите за кредитиране, се посочва още в 
доклада. 
АЦБ добавя, че обслужването на дълга остава достъпно за повечето фирми. 
Относно криптовалутите, АЦБ заяви, че "преките рискове за стабилността на финансовата система на Обединеното 
кралство от крипто активите в момента са ограничени". Банката обаче предупреди, че "регулаторните и правоприлагащите 
рамки, както на вътрешно, така и на световно ниво, трябва да вървят в крак с развитието на тези бързо разрастващи се 
пазари, за да управляват рисковете и да поддържат по-широко доверие и интегритет във финансовата система". 
 
√ Започват годишните срещи на Световната банка и МВФ  
Годишните срещи на Световната банка и Международния валутен фонд започват в безпрецедентна ситуация. 
Извън казуса със спрения доклад „Да правиш бизнес“, на срещите се очакват новите анализи на двете институции за хода 
на световната икономика и новите предизвикателства, породени от пандемията от Covid-19 и от проблемите с доставките 
на суровини. 
Вече беше анонсирано, че прогнозата за световния растеж на фонда ще бъде ревизирана надолу спрямо последната, която 
е за 6% ръст на БВП през 2021 година. 
Ваксинацията, различните темпове и отварянето на ножицата между бедни и богати държави, както и климатичните 
промени, са във фокуса на срещите. 
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Те се провеждат в момент, когато управителният съвет на фонда трябва да реши съдбата на управляващия директор 
Кристалина Георгиева, съобщи Ройтерс. 
Вчера съветът е имал срещи с Георгиева и с американската правна кантора, която твърди, че тя е повлияла за промяна на 
данни в полза на Китай, докато е ръководила Световната банка. 
ФТ: Обвинения срещу Кристалина Георгиева „засенчват“ срещата 
Обвиненията срещу управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева „засенчват“ есенната годишна среща на 
институцията със Световната банка, пише „Файненшъл таймс“. 
Според изданието до късно през нощта Изпълнителният борд на фонда е имал срещи поотделно  с Георгиева и с 
адвокатската кантора „Уилмър Хейл“, а в съобщение до медиите беше обявен "значителен прогрес". 
Според изданието Съединените щати и Япония настояват Георгиева да напусне поста си, въпреки че е подкрепяна от 
европейските правителства. 
Георгиева е обвинена, че е манипулирала данните за Китай, за да му осигури по-добро класиране в изследването „Да 
правиш бизнес“ на Световната банка за 2018 година. 
Самата Георгиева категорично отхвърли обвиненията. 
 
√ ООН отчита сериозни спадове на световния туризъм  
"Световният туризъм се повиши през юли благодарение на въвеждането на ваксинации и по-малко ограничения за 
пътуване, но броят на пътуващите все още не достига нивата от преди пандемията", съобщи туристическият орган на ООН. 
"Около 54 млн. туристи са преминали международните граници през юли, което е най-високят показател от април 2020 г. 
в първите месеци на пандемията", се казва в изявление на Световната туристическа организация. 
Това представлява увеличение с 58% в сравнение с нивото, регистрирано през юли 2020 г., но все пак е спад от 67% от 164 
млн., регистрирани през юли 2019 г. 
„Това подобрение беше подкрепено от повторното отваряне на много дестинации за международни пътувания, най-вече 
в Европа и Северна и Южна Америка, в съчетание с напредъка, постигнат при въвеждането на ваксините срещу Covid-19, 
което допринесе за постепенно възстановяване на безопасната мобилност в Европа и други части на света", се казва още 
в изявлението. 
„Независимо от това 2021 г. продължава да бъде предизвикателна година за глобалния туризъм, като международните 
пътувания са намалели с 80% през януари-юли в сравнение с 2019 г.“, заяви базираната в Мадрид организация. 
През първите 7 месеца на годината в Азия и Тихия океан продължават да се наблюдават спадове от 95% в международните 
пътувания, следвани от Близкия със спад от 82%, Европа и Африка, които регистрират спад от 77%, а Северна и Южна 
Америка имат спад от 68%. 
Няколко острова в Карибите, Африка, Азия и Тихия океан, заедно с няколко европейски дестинации са се възстановили и 
са отчели пристигания близо до или дори по-високи от нивата преди пандемията. 
"Испания, която преди пандемията беше втората най-популярна туристическа дестинация в света, днес е приела 15 млн. 
туристи през първите 8 месеца на годината, което е спад от 4,2% спрямо същия период на миналата година", съобщи НСИ. 
Данните поставят под съмнение целта, поставена от испанското правителство, да привлече около 45 милиона 
чуждестранни посетители тази година, около половината от броя през 2019 г. 
„Истинският рестарт на туризма и ползите, които той носи, остават недостигнати, тъй като непоследователните правила, 
разпоредби и неравномерните нива на ваксинация продължават да влияят на доверието в пътуванията“, каза в изявление 
ръководителят на Световната туристическа организация Зураб Пололикашвили. 
Органът на ООН заяви, че очаква да види „възстановяване“ през 2022 г., въпреки че глобалният туризъм не се очаква да 
достигне нивата отпреди пандемията до 2023 или 2024 г. 
 
√ Учен планира да „изчисти“ минната индустрия с металоядна бактерия  
Гладуващи микроорганизми, способни да оцеляват в екстремни условия, вече успяха да „изядат“ пирон за три дни. И в 
Чили учен тества „металоядна“ бактерия с надеждата, че тя може да помогне за изчистването на страната от силно 
замърсяващата минна индустрия . 
В лабораторията си в Антофагаста, промишлен град на 1100 км северно от столицата Сантяго 33-годишната Надак Раелес 
провежда опити с екстремофили – организми, които живеят в екстремни природни условия. 
Идеята хрумнала на биотехноложката, докато била още в университета, когато в завод за преработка на руда извършвала 
проучвания с микроорганизми с цел подобряване на извличането на мед. 
„Разбрах, че в минната индустрия има различни нужди, например какво става с металните отпадъци“,, каза тя пред АФП. 
Някои метали могат да бъдат рециклирани в леярни, но други, като огромните самосвали, които могат да поемат 50 тона 
скали, не могат. И често ги изоставят в пустинята Атакама, където се намира по-голяма част от минната индустрия на Чили. 
Чили е най-големият производител на мед в света, като този продукт създава до 15% от брутния вътрешен продукт на 
страната. Това обаче създава и много отпадъци и замърсители за околната среда. 
Реалес, която сега ръководи собствена компания „Руданак Байотек“ (Rudanac Biotec), се фокусира при изследванията си 
върху бактерия, наречена Лептосприлум (Leptospirillum), която окислява желязото. Тя „живее в киселинна среда, която 
практически не се влияе от сравнително висока концентрация на повечето метали“. 
„В началото на бактерията ѝ отне два месеца за разграждането на пирон.“ 
Но когато огладнеят, микроорганизмите трябва да се адаптират и да намерят начин да се хранят. 
И след две години на опити резултатът бил увеличена скорост на „изяждане“, като пирон бил поглъщан само за три дни. 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/mezhdunarodna-turisticheska-politika/svetovna-organizaciya-po-turizum-kum-oon-unwto
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Раелес казва, че химическите и микробиологични тестове показали, че бактерията не е вредна за хората или околната 
среда. 
Компании от минната индустрия проявили интерес към изследването, но за да докаже практическата му приложимост 
„Руданак Байотек“ се нуждае от инвестиции за следващия етап от изпитанията. Да се провери дали по този метод може да 
се разгради греда или самосвал със средни размери. 
Процесът на разграждане е сложен, като след него остава червеникава течна маса – разтвор известен като ликсивиант, 
който от своя страна има изненадващо качество. 
„След биоразграждането полученият продукт (течност) може да подобри извличането на мед при процес, наречен 
хидрометалургия“, обяснява Реалес. Т.е. течният остатък може да се използва за извличане на мед от руда по по-
екологичен начин от сегашното използване на химикали. 
Раелес неотдавна внесла заявка за международен патент на нейната технология, но по-важното е, че се надява тя да 
помогне за намаляване на металните отпадъци в страната ѝ, посочва АФП. 
 
БНТ 
 
√ Стефан Чайков, Браншова камара "Пътища": Искаме ясна перспектива 
Ние искаме от правителството ясна перспектива в какви срокове ще си получим изработените средства. Към 70 фирми има 
неизплатени суми. Това заяви в сутрешния блок на БНТ Стефан Чайков, председател на УС на Браншова камара "Пътища". 
"Госпожа Комитова нарушава законодателството, ние сме работодателска организация и имаме право да преговаряме с 
правителството, коментира Чайков по повод искането им за оставка на регионалния министър Виолета Комитова. 
"Нямаме друга алтернатива, браншът е тук и е обединен", допълни Стефан Чайков. 
Днес от пътностроителния бранш се събраха на четвърти национален просест. Те настояват да получат средства, които по 
думите им са изработени, както и за оставката на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
 
√ Как трябва да се изчислява такса "смет"? 
България продължава да отпада от европейските цели за управление на отпадъците, а това предизвиква и протести. Преди 
дни жителите на столичния квартал Кремиковци протестираха срещу намерението на столична община да разшири 
капацитета на сметището в Долни Богров, което отдавна трябваше да бъде закрито. В също време Германия е за пример, 
по който общините дори печелят от боклука си. 
"Чистотата на България трябва да бъде грижа и отговорност на всички нас, на гражданите, на държавата, на 
общините, на бизнеса. На всички, които произвеждаме отпадъци. Всеки от нас трябва да положи своята част от 
усилията, за да направим България толкова чиста и подредена. Въпросът е дали сме готови да положим тези усилия 
и каква част от тях се администрира от общините", това заяви в студиото на "Денят започва" Силвия Георгиева, 
изпълнителен директор на Национално сдружение на общините. 
Според Георгиева събирането, транспортирането, обезвреждането и депонирането на отпадъците у нас е отговорност на 
общините. Кметът на общината е отговорен за събирането и депонирането на строителните и опасните отпадъци. 
Съществена част от разходите за отпадъци отиват за чистотата за териториите за обществено ползване - парковете, 
градините, битовите пространства. 
Такса отпадъци годишно е около 500 млн. лв, от които 80 млн. отиват като отчисления за депониране в регионалните 
инспекции, каза още Георгиева. 
Според инж. Михаил Бъчваров – експерт по управление на отпадъците тази такса трябва да се направи най-накрая така, че 
всеки да плаща за това, което изхвърля. 
"Защото в момента е на база на данъчна оценка на едно жилище. В момента едно четиричленно семейство например 
в покрайнините на голям град, плаща по-малко, отколкото четиричленно семейство в центъра на града, а изхвърля 
същото количество отпадъци. Друг прави ремонт и му се вдига такса смет, а при него не се прави нищо. Трябва да се 
въведе справедливата система, по която плащаме колкото изхвърляме" каза Бъчваров. 
По думите му това се отлага от много години неизвестно защо. Георгиева обаче смята, че това не е решение и отговорност 
само на общините. Всички хора, институции и бизнеси трябва да променят нещо по веригата. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Немският вариант на сливи за смет: Как боклукът става суровина, от която всички печелят 
Отпадъците у нас все още не се оползотворяват достатъчно и се създава риск за природата и човешкото здраве. Това е 
изводът в доклада на Сметната палата, който прави преглед на управлението на отпадъците в цялата страна. Освен, че 
изоставаме драстично от европейските цели за намаляване на депонирането на битовите отпадъци, тази седмица 
жителите на столичния квартал Кремиковци протестираха срещу искането на Столичната община да увеличи капацитета 
на сметището в Долни Богров, което отдавна трябваше да е затворено. 
И за да се разбере какво в нашата система за управление на отпадъците куца, екипът на БНТ отиде до една малка община 
в Германия. 
Добре дошли в Льорах. Община на ръба на три държави - Германия, Франция и Швейцария. Известна с мекия си климат, 
живописните гледки и...разделното събиране на над 20 вида отпадъци. Районът е дом на 230 000 души. 
Казвам се Йозеф Ороз, живея в Германия, на 58 години съм и работя тук от две години. 
Йозеф е унгарец, обиколил е половин Европа докато намери препитанието си – боклука на Льорах. 

https://bntnews.bg/news/stefan-chaikov-branshova-kamara-patishta-iskame-yasna-perspektiva-1171487news.html
https://bntnews.bg/news/kak-tryabva-da-se-izchislyava-taksa-smet-1171490news.html
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Това е място за събиране на всичко, което може да се рециклира. Тук хората носят нещата, които изхвърлят от 
домовете си без да плащат за това, че ги оставят при нас. Ние имаме само годишна такса, която всеки жител на 
Льорах плаща, за да имат достъп до това място. А моята работа тук е да сепарирам отпадъка, който хората носят 
на площадката - картонът, хартията, металът, електроника, обемните отпадъци които са смесени. 
В Льорах, работата на Йозеф е изключително важна. Защото ако не са той и неговите колеги, на всички жители на общината 
ще се налага да плащат прескъпо за боклука, който изхвърлят. 
БНТ: Как се определя таксата смет за граждани и фирми, регистрирани на територията на общината? 
Таксата е комбинация от два компонента. От една страна имаме годишна такса,  която зависи от големината на 
домакинството или големината и дейността на съответната компания. Това е фиксирана такса, която ние 
определяме всяка година. Вторият компонент е такса, която се плаща само за обшия отпадък, тоест този, който 
не се събира разделно. Този компонент зависи от това какво количество неразделно събран боклук изхвърля всяко 
домакинство или компания, обяснява Силке Биенрот, мениджър на общинската компания за управление на 
отпадъците. 
За площадката, на която Йозеф работи, таксата за цял блок е 54 евро на година. За неразделно изхвърлените отпадъци в 
общите съдове за смет обаче разходите на едно домакинство могат да достигнат 900 евро годишно в зависимост от 
количеството смесен боклук, което изхвърлят. 
Събирането на боклука от общите съдове за смет се финансира от таксата за реално изхвърлен отпадък и зависи 
от това колко често съответното домакинство ще заяви желание контейнерът им да бъде обслужен. Така имаме 
домакинства, чиито съдове се обслужват на всеки две седмици, но и такива, които викат камиона 6 пъти в годината, 
допълва Силке Биенрот, мениджър на общинската компания за управление на отпадъците. 
А ключът към ефективността на тази система е точното изчисляване на общия боклук, който всяко семейство изхвърля. 
Методология, която никой в България не иска да въведе и законните срокове непрекъснато се отлагат. 
Големите контейнери за общи отпадъци се отварят с карта с чип от всеки жител на квартала, който е регистриран 
в общинската система за управление на отпадъците. Можете да използвате тази чип-карта, за да активирате 
ключалката на шлюза и да изхвърлите вашия отпадък от дома в 10-литровия плик, който е предназначен за него. 
Всяко семейство има карта с чип и така се изхвърля боклукът. Регистрирайки се с картата, автоматично се записва 
колко често се хвърля боклукът и след това чрез тази система става таксуването, обяснява Ралф Моринг, собственик 
на част от сградите в Льорах. 
А тези контейнери имат и още един плюс - боклукът вече не се разпилява и вятърът не отвява найлоновите торбички 
навсякъде. 
Иначе чипът идва с регистрацията, която всеки е длъжен да си направи, ставайки жител на Льорах. И не им трябва 
статистиката от националното преброяване, която с излизането си вече е остаряла. 
Повечето хора на практика идват сами при нас в момента, в който се регистрират като жители на областта. Ако 
не дойдат сами, ние получаваме информация от службата по регистрация и проверяваме дали съответният човек се 
е регистрирал и при нас. Ако не е, той получава писмо с покана да се регистрира и при нас. Ако и тогава не го направи, 
си има законови процедури, които могат да го задължат, казва Силке Биенрот, мениджър на общинската компания за 
управление на отпадъците. 
И така хем общината е сигурна, че ще таксува според изискванията всеки производител на боклук, хем гражданите са 
сигурни, че плащат толкова, колкото изхвърлят. Силен стимул да изхвърлят разделно. Още повече, че от отпадъците, които 
отиват до площадката на Йозеф, всички печелят: 
Например работниците, които се грижат за оползотворяването на метала, обикалят с едни магнити, за да 
проверят кой отпадък съдържа метал, след това той се пресова и отива към Дортмунд и отново се превръща в 
суровина за метални изделия. Текстилните отпадъци също отиват при друга фирма, която ги изнася за Африка, 
Полша, те си имат друг бизнес. Стъклото също се рециклира и след това от него отново се произвеждат стъклени 
изделия. От изхвърлените дървени мебели пък правим пелети, които след това се използват за отопление. 
А част от разделно събрания отпадък заминава директно за инсталации в Швейцария, където се изгаря и се връща обратно 
под формата на енергия. За жителите на Льорах общината е договорила по-ниски цени, още една по-малка сметка за тях. 
Обемните отпадъци отиват в Швейцария, защото там има огромни инсталации за изгарянето на такъв тип 
отпадък. Ние имаме специално споразумение между общини във Франция, Швейцария и Германия, казва Йозеф. 
Така на практика изглежда кръговата икономика, за която у нас само говорим, но никой не е виждал. В Германия обаче, тя 
работи повече от две десетилетия. 
Началото на разделното събиране в Германия е поставено с един акт от 1986 г. По това време в нашия район вече се 
събираха разделно металът и хартията. Но общинският мениджмънт при събирането на отпадъците започна през 
1990 г. тук. Започнахме със създаването на центровете за рециклируеми материали, където да събираме различните 
фракции отпадъци, казва Силке Биенрот. 
БНТ: Какви трудности срещнахте в този преходен период? 
Някои граждани не харесваха идеята да имат няколко различни кофи за боклук, където да събират различните видове 
отпадъци. По-късно се оказа, че разделното събиране на боклука струва скъпо. Затова се наложи таксите за смет с 
годините да се увеличават, което естествено не срещна одобрение, допълва Силке Биенрот. 
И за да се намалят растящите разходите, общината се наложило по-активно да търгува с разделно събрания боклук. Но 
първо трябвало да убеди жителите си, че именно техните действия са в основата на тази система: 
На първо място е необходимо изграждането на добра и удобна система за разделно събиране. Трябва и интензивна 
работа по комуникиране на проблема, да се говори много с хората защо е важно и как на практика да стане 
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разделното събиране. Много помага и неразделно събраният отпадък да се таксува с отделна такса. Така хората 
имат реален интерес да събират разделно, защото това им спестява пари, обяснява Силке Биенрот. 
Така се стига и до въвеждането на такса смет на базата на реално изхвърлен смесен отпадък, която работи и до днес. 
Благодарение на нея хем хората са стимулирани да разделят отпадъците си, хем общината има реални условия да търгува 
с боклука. Защото той е разделен още при източника. 
БНТ: Колко години отне да се внедри сегашната система за събиране на отпадъци? 
30 години и продължава. При нас постоянно се променят законовите изисквания за разделно събиране на отпадъците 
и на практика това е една история без край. Налага се постоянно да подобряваме и развиваме нашата система за 
управление на отпадъците, казва Силке Биенрот. 
В тази ситуация от общините, работещи в условията на реална кръгова икономика, се налага да са гъвкави постоянно: 
Например преди известно време изпаднахме в следната ситуация. Години наред хартията беше фракция, от която 
печелехме много добре. Но преди няколко години стана така, че тя изведнъж спря да ни носи каквито и да е приходи. 
Само защото някои страни казаха "Ние не искаме повече боклук от Германия”. И така вече изградената и работеща 
глобална система за търговия с хартия спря да работи. Това се отрази и на нас, защото вече не можехме да печелим 
пари от разделно събраната хартия. В момента обаче цената на хартията отново е добра, но е много трудно да 
предвидим тези процеси, те се случват извън нас. 
Кръговата икономика превърнала Льорах в дом за унгареца Йозеф. Тя може да изхрани и много от неговите братя. Защото 
на ръба на три държави, местните са открили формулата на успеха. Активна администрация, мотивирани граждани, а по 
средата - простичкият принцип "Плащаш толкова, колкото мърсиш". А ние наготово да го взаимстваме. 
 
√ Ексклузивно: Как и защо родената в София Клара Добрев може да стане премиер на Унгария  
Освен у нас, избори предстоят и в Унгария. Лошото момче на Европейския съюз - премиерът Виктор Орбан ще се изправи 
след 6 месеца срещу кандидата на опозицията. 
За първи път всички опозиционни партии в страната се обединиха срещу Орбан и вече провеждат вътрешни избори за това 
кой да е техният кандидат за премиер. 
И тук идва интересната за страната ни връзка. На първия тур от този вот Клара Добрев - заместник-председателят на 
Европейския парламент и член на Социалистическата партия, води с голяма преднина. 
Клара Добрев е с български корени. Говори отличен български език и е съпруга на предишния унгарски премиер Ференц 
Дюрчан. Немската преса казва за нея, че Орбан я мрази от сърце. А дали тя го харесва? 
Вижте специалното интервю, което Клара Добрев даде за "Говори сега". 
 
√ Многохиляден протест в Полша заради решение против европейското право  
Над 100 хиляди души се събраха на проевропейска демонстрация в Полша. 
Причината - решението на Конституционния съд, според което полското и европейското право са несъвместими. Мнозина 
в страната изразиха опасения, че властите във Варшава може да направят постъпки към илизане от ЕС. 
Протести имаше в над 100 града, а шествието в столицата беше оглавявано от бившия председател на Европейския съвет 
и бивш премиер на страната Доналд Туск. Премиерът Матеуш Моравецки твърди, че няма намерение да прекъсва 
отношения с Брюксел, но политиката на оглавяваното от него правителство неколкократно стана повод за напрежение с 
евролидерите. 
 
Мениджър 
 
√ НСИ отчита ръст в производството и строителството. Търговията на дребно се свива  
През месец август Националният статистически институт отчита повишения при промишленото производство и 
строителството, но спад на оборотите в търговията на дребно, 
По предварителни данни през август 2021 г. сезонно изгладеният  индекс на промишленото производство се увеличава с 
1,8% в сравнение с юли 2021 година, когато бе отчетен ръст от 0,9%. Най-голямо повишение се наблюдава при добивната 
промишленост – 17,6%, като в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа 
и топлоенергия и газ се отчита повишение от 1,1% и 1,0%. 
На годишна база промишленото производство нараства с 10,8% през август след повишение с 8,6% през юли. Най-голям 
отчита производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – 19,9%. Добивната промишленост 
нараства с 15,8%, а преработващата - с 8,9 на сто. 
Индексът на НСИ за продукцията в сектор „Строителство“ се повишава през август с 0,5% спрямо юли, когато бе отчетен 
спад от 0,7%. В сравнение със същия период на предходната строителната продукция през август се повишава с 2,4% През 
юли бе отчетен растеж от 0,6% на годишна база. 
При търговията на дребно се отчита свиване за втори пореден месец –  спад с 1,1% през август спрямо юли, което бе 
записано понижение от 1,2%. 
На годишна база растежът при търговията на дребно се забавя от 20,2% през юли на 12% през август. 
 
√ 3000 души и армада от тежка техника на протест в центъра на София днес  
Около 3000 души и тежка механизация от около 100 пътни превозни средства се очакват на протеста на браншовата камара 
"Пътища" в центъра на София днес. Тъй като обаче нарушават Закона за движение по пътищата, водачите на тежката 

https://bnt.bg/news/govori-sega-297933news.html
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техника ще бъдат наказани с глоби от 30 лв., предупреди на брифинг още вчера Борислав Муеров, зам.-директор на ГД 
"Национална полиция". 
Първоначалният сборен пункт ще бъде в 6.30 ч. при "Враня". Тежката техника ще бъде разположена в две колони на 
пътното платно, за да не се затруднява движението, посочи Муеров. Около 07.15 - 07.20 ч. колоната ще потегли по бул. 
"Цариградско шосе" и после по бул. "Цар Освободител" и ще бъде паркирана на крайната точка - в отсечката на бул."Цар 
Освободител" и ул "Раковски". 
Българската браншова камара "Пътища" е подала уведомление към Столичната община, която съгласува мероприята в 
изпълнение на разпоредбите на Закона за събранията, митингите и манифестациите, съобщи Муеров. Той уточни, че СО е 
издала заповед на основание на Закона за местното самоуправление, в която се посочва, че от 07.00 ч. до 12.00 ч. утре, 11 
октомври, се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства на пл."Александър Първи", а от 8.00 ч. до 
12.30 ч. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Цар Освободител" между ул. "Георги С.Раковски" и 
бул. "Дондуков". 
Организаторите са поели ангажимент протестът да протече мирно, без затваряне на пътни възли и кръстовища. Тежката 
техника ще бъде допусната да участва в протеста, въпреки че това е в нарушение на Закона за движение по пътищата и 
наредбата за организация  на движение на територията на Столична община, която забранява влизането на такава техника, 
защото "ние няма как да влезем в противоречие със съгласувателното писмо на Столичната община", обясни 
Муеров. Затова, протестиращите ще бъдат допуснати, но ще си понесат и съответните санкции, предупреди той. 
СДВР е създала необходимата органзация за безпроблемното преминаване на тази механизация към протеста. Ще бъдат 
ангажирани всички сили на "Пътна полиция" и "Охранителна полиция на СДВР" за нормалното протичане на 
мероприятието, увери Муеров. Той поднесе извинение на гражданите за предстоящите неудобства в придвижването. 
 
√ МРРБ ще разговаря със собствениците на пътностроителните фирми тази седмица  
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова обяви на пресконференция, че от 
следващата седмица ще се водят двустранни разговори със собствениците на около 21 пътностроителни фирми във връзка 
с разплащането от страна на държавата с компаниите за извършените от тях дейности по републиканските пътища. 
Става дума за общо над 930 млн. лева, от които фактурираните разходи са 222,5 млн. лева, а сертифицираните 
нефактурирани разходи - 710,5 млн. лева за дейности по текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа, 
предава БТА.  
"Тази сума се дължи и ще бъде платена, въпросът е да стигнем до споразумение за правилния начин, по който това да се 
случи", допълни заместник-министър Валентин Граматиков. 
Заместник-министър Иван Шишков посочи, че за държавата е важно да направи всичко възможно да се гарантира, че тези 
пари ще се похарчат в полза на държавата. 
Раздадените аванси за обекти в строеж са в размер на 363,3 млн. лева, а за обекти, по които не се работи - 1,053 млрд. 
лева с ДДС. 
Министърът обясни несъстоялата се в петък среща с браншовата камара "Пътища" и собствениците на фирмите с това, че 
от камарата са изпратили писмено уведомление, че на срещата няма да присъстват собствениците, защото те имат свои 
представители. По-рано в петък от Камарата съобщиха пред журналисти, че собствениците са дошли на срещата, но на нея 
не е имало представители на ведомството. Ако е станало това недоразумение, ние от следващата седмица започваме 
редовни срещи с всички собственици, които пожелаят, повтори министърът. 
В петък работниците от пътностроителните фирми се събраха на протест пред МРРБ, а после и пред Министерския съвет. 
В понеделник протестите продължават. 
 
√ Два нощни клуба получиха сертификат за 100% ваксиниран персонал  
Два нощни клуба в София получиха сертификат „100% ваксиниран персонал“ от министъра на туризма Стела Балтова и 
държавният главен инспектор д-р Ангел Кунчев. 
Собствениците на заведенията са предоставили здравните сертификати на своите служители, съобщиха от Министерството 
на туризма. 
По този начин собствениците на заведенията показват своята съпричастност към обществената кауза за увеличаване броя 
на ваксинирани у нас. Както е известно България продължава да е страната не само в ЕС, но и на Балканския полуостров – 
ако не броим Косово – с най-малък дял на ваксинираните. У нас делът е 20%, докато средно за ЕС – около 70%, а в съседните 
Северна Македония, Сърбия и Турция – над 35%. 
Собствениците на клубовете споделиха,че решението на техните екипи е било спонтанно и продиктувано от вътрешната 
убеденост, че това е начинът да работят в условията на пандемията от COVID-19. 
Засега в България не се изискват задължително сертификати за осигуряване на достъп до обществени сгради, както е в 
някои европейски страни, като Австрия например. 
 
√ Близо 3 млн.лв. дивидент деклариран за два дни след проверки на НАП  
Само за първите два работни дни на октомври са декларирани над 2,8 млн. лв. изплатен дивидент към собственици на 
юридически лица, съобщават от Националната агенцията за приходите /НАП/. 
Според данъчните, има пряка връзка между течащите близо 1800 проверки за т.нар. касова наличност и интензивното 
изплащане на дивиденти. Срокът за подаване на декларациите за авансови данъци изтича в края на октомври, най-късно 
тогава се внася и данъкът върху получените дивиденти. 
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Припомняме, че през юли НАП започна масова кампания за проверка на касова наличност - сумите, отчитани счетоводно 
като налични в касите на фирмите. 
До момента е установена липсата на над 215 млн. лв. в касите на 271 фирми, други 182 са декларирали, че ще разпределят 
дивидент и ще внесат дължимия данък в следващите 20 дни. Проверките на приходната агенция продължават, като при 
тях наличните в касите средства се преброяват, описват се всички купюри и се сравняват с посочените в счетоводството. 
Фиктивната касова наличност най-често се получава, когато собствениците на юридически лица извършват за сметка на 
компаниите разходи за лични цели - например скъпи покупки, луксозни почивки и други подобни, за които обаче липсват 
счетоводни документи, или системно теглят от банковите сметки суми, които не се изразходват за дейността. 
Счетоводителите отчитат тези пари като фиктивна касова наличност, но при проверка от страна на НАП парите не могат да 
бъдат представени. Законът дава възможност на юридическите лица да разпределят дивидент към физическите лица - 
собственици, като заплатят дължимия за това 5 процента данък, припомнят от приходната агенция. 
Друг видим ефект от контролната кампания на НАП е, че все повече счетоводни кантори отказват да правят незаконни 
счетоводни операции, свързани с касова наличност. 
 
√ България и още 11 държави искат заграждения по външните граници на ЕС  
Европейската комисия (ЕК) получи писмо от министрите на вътрешните работи на 12 държави-членки на Европейския съюз 
с искане за изменение на Шенгенския кодекс за границите и за разрешаване на инсталирането на физически заграждения 
по външните граници на общността. Това обяви на пресконференция в Брюксел говорителят на ЕК Ерик Мамер.   
„Да, получихме такова писмо и ще отговорим на него“, каза той.  
На 7 октомври до Европейската комисия беше изпратен апел от ръководителите на Министерството на вътрешните работи 
на Австрия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Гърция, Унгария, Литва, Латвия, Полша и Словакия. В него се 
подчертава, че Шенгенският кодекс „не предвижда физическо заграждение“, но неговото изграждане „е ефективна мярка 
за защита на границите, обслужваща интересите на целия Европейски съюз“.  
Авторите на писмото смятат, че „тази оправдана стъпка трябва да получи допълнително адекватно финансиране от 
бюджета на ЕС като приоритет“. Министрите на вътрешните работи добавят, че "никоя трета държава не трябва да може 
да използва европейската система за предоставяне на убежище, за да упражнява политически натиск върху държавите-
членки на ЕС и да ги изнудва". 
 
√ България е платила близо 13 млн. лв. по дела в Страсбург  
За последните 10 години от Европейския съд по правата на човека срещу България са постановени общо 659 осъдителни 
решения. Обезщетенията, които са изплатени от държавата по тях, са близо 13 млн. лева. В това число влизат осъдителните 
решения, както и постигнатите споразумения или одобрени от ЕСПЧ едностранни декларации. Това заяви зам.-министърът 
на правосъдието Мария Павлова в интервю за БГНЕС. 
Павлова посочи, че всяка година до Народното събрание се изготвя доклад. За 2020 г. има 35 осъдителни решения от общо 
53 дела, които са се гледали в ЕСПЧ в Страсбург.  
„За миналата година най-честите нарушения са за нарушаване правото на мирно ползване на собствеността, правото на 
личен и семеен живот, забраната за нечовешко и унизително отношение по чл. 3 от Конвенцията, правото на справедлив 
процес“, каза зам.-министърът. 
Тя посочи статистика, според която за настоящата – 2021 г. година до момента, има 25 осъдителни решения, с установено 
поне едно нарушение на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. „Има и 10 споразумения и 
решения за недопустимост и одобряване на приятелски споразумения“, заяви Павлова. 
Данните показват още, че през първата от тези последни 10 години, за които искаме данни – тоест 2011 г., срещу страната 
ни има най-много осъдителни решения. „Тогава от 98 дела имаме 53 осъдителни решения и са платени над 2 млн. лева. 
През 2012 г. има 58 осъдителни решения при 110 дела и са платени около 1,8 млн. лева. За настоящата 2021 г. до момента 
са платени малко над 440 хил. лева”, посочи зам.-министърът на правосъдието. Парите се плащат от бюджета на страната 
ни. 
„В министерството се обмисля идеята, за да се дисциплинират малко държавните органи, евентуално сумите да се 
изплащат от бюджетите на съответните учреждения, които са нарушили правата на български граждани, заради които има 
постановени съдебни решения от ЕСПЧ. Знаете обаче специално, че когато се касае за решения по дела, на магистратите 
съгласно чл. 132 от Конституцията, не може да им се търси отговорност във връзка с постановени техни актове или 
извършени действия в хода на водените от тях дела, доколкото същите не съставляват умишлени престъпления. В тази 
насока има и препоръка на Комитета на Европа, че следва с особено внимание, с оглед охрана независимостта на 
съдебните власти на държавите-членки, да не се търси такъв вид отговорност. Има много дела, които са за обезщетения 
във връзка с реституционни права“, каза още Мария Павлова. 
Към момента 494 са висящите жалби от България пред ЕСПЧ, но зам.-правосъдният министър напомни, че не по всяка 
жалба се образува дело. Интересите на България по тези дела се защитават от правителствени агенти, които са назначени 
в Министерство на правосъдието след конкурси. 
Павлова посочи, че има и друг механизъм, по който хората могат да си защитят правата и той е във връзка с бавното 
правосъдие. Това е националният компенсаторен механизъм за бавно правосъдие, при който се сключват споразумения с 
министерството. „Той действа от 2012 г. и от тогава до момента изплатената по този механизъм сума вече надхвърля 5 
млн. лева. Има доста фрапантни случаи. Има две административни дела на Благоевградския окръжен съд, по които 
решенията са постановени след 18 години. В районен съд има дело за кражба, при което присъда на първа инстанция е 
постановена след 14 години. По тези конкретни дела споразуменията и сумите, които са изплатени от страна на 
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българската държава са по 10 000 лева на дело на пострадал, което е максималният размер на обезщетение по този 
механизъм“, каза зам.-министърът на правосъдието.  
 
√ Какво означава за ЕС бунтът на съда в Полша?  
„Всички решения на Европейския съд са задължителни за всички органи на държавите членки, включително 
националните съдилища. Правото на ЕС има приоритет пред националното законодателство, включително 
конституционните разпоредби“, коментира председателят на ЕК, Урсула фон дер Лайен. 
Решение на съд в Полша, бързо прието от правителството на страната, поведе Варшава към сблъсък с Брюксел. 
Отсъждането на Конституционния трибунал на Полша, че някои от законите на ЕС противоречат на конституцията на 
страната, както и че блокът „действа извън обхвата на компетенциите си“ предизвика бурни реакции. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е „дълбоко загрижена“ от решението и обеща да 
„използва всички правомощия“, с които разполага, за прилагане на законодателството на ЕС. 
„Всички решения на Европейския съд са задължителни за всички органи на държавите членки, включително националните 
съдилища. Правото на ЕС има приоритет пред националното законодателство, включително конституционните 
разпоредби“, коментира фон дер Лайен. 
„Искаме общност на уважение, а не асоциация на равни и по-равни. Това е и нашата общност, нашият съюз. Това е Съюзът, 
който искаме и това е Съюзът, който ще продължим да създаваме“, обяви на свой ред в публикация в социалната мрежа 
Facebook полският премиер Матеуш Моравецки. 
Реакциите в Европарламента 
Пред изданието „Политико“ евродепутатът Ришард Легутко, който ръководи делегацията на управляващата в Полша 
партия „Право и справедливост“ (PiS), изрази притеснение от реакцията на европейския елит. 
„Няма държава, която да казва, че ЕС има компетенции навсякъде… Това не е правен спор, това е начин да се унижи Полша, 
за да се вземе повече власт“, заяви Легутко. 
Нарастват призивите Комисията да окаже конкретен натиск върху Варшава, включително чрез налагане на финансови 
санкции. Очаква се евродепутатите да обсъдят и гласуват резолюция по въпроса по време на следващата пленарна сесия 
на Европейския парламент, която започва на 18 октомври. 
Иратше Гарсия, лидер на групата на социалистите и демократите, коментира, че трибуналът е „контролиран от PiS“ и 
„поставя под въпрос превъзходството на правото на ЕС“. „Ние сме по-притеснени от всякога за пътя, по който са поели от 
правителството на PiS“, каза тя. 
Какво точно решиха полските съдии и какво следва сега? Изданието „Политико“ обобщава през отговора на ключови 
въпроси. 
Какво е решението? 
Според съда, след чието решение се заговори за „Полекзит“, четири важни разпоредби на основния договор на ЕС влизат 
в конфликт с и не трябва да надделяват над полската конституция. Сред тях е член 1 от Договора за Европейския съюз, 
където страните членки се съгласяват да създадат Съюза, който те наричат „нов етап от процеса на създаване на все по-
тесен съюз между народите на Европа“. Според съдиите този член, както и номер 4, позволяват на блока да действа „отвъд 
лимитите на компетенции, прехвърлени от Република Полша в договорите“. 
Според трибунала чрез членове 2 и 19 европейските съдилища незаконно погазват полската конституция. 
Не направи ли и германски съд нещо подобно? 
Германският конституционен съд наистина се противопостави на правния ред на ЕС. Съдии в Карлсруе установиха, че 
Европейската централна банка е превишила мандата си, като е одобрила програми за изкупуване на облигации, и 
отхвърлиха решение на Съда на Европейския съюз. 
„Германия създаде опасен прецедент, като атакува върховенството на правото на ЕС“, коментира Франклин Дехус, 
професор по право и бивш съдия в Съда на ЕС. 
Според него и други експерти обаче двете решения са доста различни. От една страна, полското решение идва в отговор 
на искане от правителството, докато в контраст германският кабинет не изпълни решението на Конституционния съд в 
Карлсруе. 
„В Германия атаката идва от съдиите, докато в Полша идва от съдиите и от властите. Това е по-лошо и принуждава ЕС да 
реагира“, обясни Дехус. 
Какво може да направи Европейската комисия? 
Комисията обяви в свое изявление, че „няма да се колебае да използва своите правомощия, съгласно Договорите, за да 
защити еднаквото прилагане и почтеността на правото на Съюза“. 
Тук има две опции – да стартира процедура за нарушение, както вече няколко пъти действа срещу Полша и Унгария. Това 
е процес, който ЕК може да използва, когато вярва, че една страна членка нарушава законодателството на ЕС. Подобни 
дела обикновено се разглеждат в Съда на ЕС, който може да налага глоби на дневна база, докато нарушенията не 
престанат. 
Алтернативата, която вероятно би била и по-бърза като процедура, е директно съкращаване на средствата, предвидени за 
Полша. Към страната вече има забавени плащания от фонда за възстановяване от COVID-19. ЕС задържа парите, като оставя 
на изчакване одобрението си на националните планове за възстановяване, които всички държави членки трябва да 
представят. Унгария също е в подобна ситуация. 
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√ "Промяната е тук!" и в Чехия  
"Промяната е тук, ние сме промяната! Край на доминацията на Андрей Бабиш", обявиха лидерите на двете опозиционни 
коалиции, които изненадващо спечелиха мнозинство в парламента след преброяването на почти 99 процента от гласовете 
на парламентарните избори в Чехия. Коалицията "Заедно" и съюзът на Партията на пиратите и на партията "Кметове и 
независими" печелят общо 108 места в долната камара на чешкия парламент, която е с двеста места. 
По последни данни "Заедно" печели 27,6 процента от гласовете на избирателите, а съюзът на Партията на пиратите и на 
"Кметове и независими" - 15,5 процента. Партията на премиера Андрей Бабиш АНО печели 27,3 процента. Изборните 
резултати на двете опозиционни обединения им дават възможност да сформират правителство и да свалят от власт Бабиш 
и неговите съюзници, отбелязва Ройтерс. 
По време на предизборната кампания премиерът Бабиш бе засипан с критики във връзка с начина на управление на 
коронавирусната криза в Чехия и с твърденията, че се е възползвал от премиерската си длъжност, за да обслужва 
собствените си бизнес интереси, отбелязва Ройтерс. Бабиш отхвърля всички обвинения срещу себе си. А в седмицата преди 
гласуването за нов парламент името му се появи и в новата порция документи от разследвания на Международния 
журналистически консорциум, досиетата "Пандора". 
"Демократичната опозиция ще има мнозинство и това означава край на доминацията на Андрей Бабиш", заяви Иван 
Бартош, лидерът на Партията на пиратите.  Той заяви и намерения за стартиране на преговори с другата коалиция за 
сформиране на ново правителство". 
Опозиционните коалиции изключват идеята да си сътрудничат с Бабиш, тъй като според тях той е бил в неприемлив 
конфликт на интереси, докато е бил премиер. "Промяната е тук, ние сме промяната", отбеляза в тази връзка Петер Фиала 
от "Заедно". Първите заявки на опозицията за бъдещи управленски политики са намаляване на бюджетния дефицит и 
прозрачно управление. Чешкият премиер Андрей Бабиш призна официално победата на опонентите си и поздрави днес 
опозиционното обединение "Заедно". Той заяви, че е готов да води преговори за сформирането на ново правителство, ако 
президентът Милош Земан му възложи тази задача. 
Мнозина от политическите наблюдатели отбелязват обаче друг, много по-значим маркер за промяна - чешката 
комунистическа партия, която през последните четири години подкрепяше правителството на малцинството на Бабиш, не 
успя да влезе в парламента за първи път от Втората световна война. 
 
√ Орбан: Мерките срещу климатичните промени са причина за рекордните цени на тока  
Премиерът на Унгария Виктор Орбан посочи мерките срещу климатичните промени като основна причина за рекордно 
високите цени на електроенергията в цял ЕС, предаде Ройтерс. Орбан добави, че на следващата среща на върха на ЕС 
Унгария и Полша ще бъдат обединен фронт срещу налагането на тези мерки. 
Орбан заяви пред държавното радио на Унгария, че „бюрократите от Брюксел“ се борят срещу климатичните промени с 
постоянно увеличаване на цената на тока от въглища и газ. Не трябва да се забравя, че догодина предстоят парламентарни 
избори в Унгария. 
„Цените на газа днес са на нивото, на което би следвало да бъдат едва през 2035 г. Брюксел не е източник на разрешения, 
а на проблеми“, добави Орбан. „Полша, Чехия и Унгария настояваме за отпадане на новите изисквания“, каза още той.   
Според анализатори сред основните причини са повишаването на цените на природния газ. В същото време 
поскъпването  на квотите за вредни емисии формира около 1/5 от увеличението на  цената на тока. 
Новата цел пред ЕС е емисиите да бъдат намалени с 55% до 2030 г. Но все повече анализатори отбелязват, че това ще 
означава по-високи цени на всички стоки, цена, която ще се плати от крайните потребители. 
 
√ Изненадващ спад на германския износ за пръв път от 15 месеца насам  
Германският износ се понижи през август за пръв път от 15 месеца насам, тъй като проблемите във веригите на доставки, 
които тормозят целия свят, продължават да се отразяват негативно и на водещата европейска икономика. През август 
германският експорт се сви с 1,2% до 113 млрд. евро спрямо юли, когато нарасна с 0,6%, докато очакванията на 
финансовите пазари бяха за повишение на износа с 0,5%, показват данни на официалната федерална статистика Destatis, 
цитирани от БНР. 
В същото време вносът в Германия скочи с 3,5% до 100,1 млрд. евро, заличавайки почит напълно спада с 3,6% през юли. В 
резултат на това търговският излишък на най-голямата европейска икономика се сви през август на сезонно-коригирана 
база до 13,0 млрд. евро от 17,7 млрд. евро месец по-рано. 
Спрямо август 2020 г. германският износ нараства с 14,4% след повишение с 1,25% през юли, докато вносът се повишава с 
18,1% след растеж с 16,9% месец по-рано. 
На некоригирана база германският търговски излишък се свива през август 2021 г. до 10,7 млрд. евро спрямо 11,9 млрд. 
евро година по-рано. 
Германският износ за Великобритания, която през януари напусна официално единния пазар на Европейския съюз, е 
спаднал през август с цели 15,1% в сравнение със същия месец на миналата година, докато вносът от Обединеното 
кралство се е свил със 7,9 на сто. За разлика от това германската търговия с останалите членки на ЕС и с трети страни е 
нараснала значително на годишна база.  
 
√ Дали рокадата на австрийските канцлери ще спаси коалицията?  
Оставката на Себастиан Курц като федерален канцлер спасява засега коалицията, коментират независимите политически 
наблюдатели в Австрия, цитирани от специалния кореспондент на БТА в страната Цветана Делибалтова. 
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Най-вероятно предложението Александър Шаленберг да го замести, ще бъде прието, очаква се в началото на седмицата 
новият канцлер да положи клетва пред президента на републиката. Вицеканцлерът Вернер Коглер заяви снощи, че приема 
рокадата, изискването на зелените е постът да бъде зает от безупречна личност и желанието е удовлетворено. 
По този начин отпада сценарият с гласуване на вот на недоверие, което пък дава възможност на парламента да продължи 
работата по приемането на бюджета, което най-вероятно ще стане в сряда. Но въпреки това без отговор остават няколко 
въпроса. Не е ясно дали доверието между коалиционните партньори ще се запази след събитията от последните дни. 
Освен това Курц остава фактор на властта в коалицията, запазвайки поста шеф на Австрийската народна партия /АНП/ и на 
парламентарната й група. Затова мнозина политически наблюдатели съзират в този акт "крачка встрани", а не крачка 
назад. 
Неясен остава и отговорът на въпроса колко дълго ще продължи тази смяна, в речта си снощи Курц не каза, че смяната в 
парламентарния клуб е временна, но една от най-приближените му, министърката на селското стопанство Елизабет 
Кьостингер постави този въпрос в пространството, съобщавайки в туитър, че Курц ще е шеф на парламентарния клуб "до 
изясняване на повдигнатите обвинения". Тя е сигурна, че той ще "обори всички обвинения" и скоро "ще се върне като 
федерален канцлер". 
По мнение на някои политически наблюдатели Александър Шаленберг ще действа по начина, който му препоръча 
Себастиан Курц. Остра критика по адрес на промяната изрази и шефката на Австрийската социалдемократическа партия 
Памела Ренди-Вагнер, според която под ръководството на Шаленберг ще продължи "системата Курц". Тя напомни, че 
Шаленберг се самоопредели като убеден сподвижник на Курц, така че Курц ще продължи да дърпа конците в ролята си на 
"канцлер в сянка". Същото е мнението и на Беате Майнл-Райзингер, ръководителка на НЕОС, както и и на Херберт Кикъл 
от Австрийската партия на свободата. 
Какво означава това за доверието на гражданите в правовата държава и в политиката? Вернер Цьогерниц от Института за 
парламентаризъм и въпроси на демокрацията е категоричен, че няма причини да не бъде продължено разследването, 
което може да доведе до наказателните процеси срещу Курц. Депутатският имунитет е валиден само ако разследването е 
във връзка с дейността му като депутат. Разследването е за време, когато Курц е бил член на правителството, а не депутат. 
 
√ Чао, Alitalia: Италия има нов национален авиопревозвач  
След по-малко от седмица ще бъде даден официален старт на най-новата авикомпания в света – ITA, съкратено от Italia 
Trasporto Aereo. Това ще е новият национален превозвач на Италия след закриването на фалиралата Alitalia на 14 октомври. 
Тя ще заработи още на следващия ден, предаде CNN. 
За съществуването на ITA напоследък се води дебат – достатъчно отделена ли е от Alitalia. През септември в свое решение 
Европейската комисия постанови, че новата компания не е икономически наследник на фалиралия превозвач. Това даде 
зелена светлина за начало на дейността ѝ. 
Кой притежава ITA? 
Italia Trasporto Aereo е 100% собственост на Министерството на икономиката и финансите на Италия според документи, 
подадени в Министерството на транспорта на САЩ. 
Докъде ще пътува новата компания? 
ITA ще вземе по-голямата част от маршрутите на Alitalia. 
В Италия: Бриндизи, Болоня, Бари, Венеция, Верона, Генуа, Катания, Ламеция Терме, Милано, Наполи, Палермо, Пескара, 
Реджо Калабрия, Рим, Торино и Триест. 
На къси и средни разстояния: Алжир, Амстердам, Атина, Барселона, Брюксел, Дюселдорф, Женева, Кайро, Лондон, 
Мадрид, Малта, Мюнхен, Ница, Париж, Тел Авив, Тирана, Цюрих. 
На дълги разстояния: Ню Йорк и Токио 
През март 2022 г. предстои към този списък да бъдат добавени и Бостън, Буенос Айрес, Маями и Сао Пауло, както и 
Люксембург, Щутгарт и Флоренция. Още европейски дестинации са планирани за следващото лято. 
ITA ще вземе ли самолетите на Alitalia? 
Не за постоянно. Едно от решенията на новата компания е да има флот от самолети Airbus. Тя ще купи 28 нови летателни 
апарата и ще наеме други 45 при условия, по-добри от тези на Alitalia. 
Първите нови самолети ще влязат в експлоатация в началото на 2022 г., като до 2025 г. 70% от флота ще е съставен от 
машини от ново поколение, които вредят по-малко на околната среда. До средата на десетилетието те трябва да станат 
105. 
Преди да полети на 15 октомври, ITA ще е придобила „определени активи“ от Alitalia, включително самолети. Това 
означава, че в началото вероятно ще ги използва. 
Колко струва? 
Анализ на CNN сочи, че билет за двупосочно пътуване от Милано до Лондон е на цена от 98 долара, с 22 долара повече от 
същия маршрут със самолет на British Airways. Ryanair на свой ред таксува с 22 долара. 
COVID мерките на борда 
ITA вече обяви, че всички от персонала трябва да са ваксинирани. Носенето на маски е задължително за пасажерите. В 
багажните отделения е забранено съхраняването на дрехи, а хората ще се качват на борда в малки групи. Бизнес класата 
е затворена, но тези, които имат право на достъп до нея, ще получат талон, който да използват в обектите за храна на 
летището. 
От компанията посочват, че благодарение на HEPA филтрите въздухът в самолетите е стерилен и се обновява на всеки 3 
минути. 
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√ Международни компании пренасочват производството си в Турция заради кризата с веригите на доставки  
Шведският мебелен гигант Икеа, полската компания за облекла LLP, германската фармацевтична фирма Бьорингер 
Ингелхайм, белгийската компания за производство на опаковки DW Reusables взеха решения в последните дни да 
инвестират в производство в Турция, съобщава в."Хюриет дейли нюз". С близостта си до столиците в Европа, Близкия изток 
и Северна Африка, Турция е сериозна алтернатива на производствените центрове в Азия и специално в Китай, уточнява 
изданието, цитирано от БТА. Турция със стратегическото си положение се явява силна алтернатива на съсредоточената на 
едно място и базирана в Азия производствена мрежа от ерата преди КОВИД-19, отбеляза в началото на месеца турският 
вицепрезидент Фуат Октай. 
Полската компания за облекла LLP съобщи тази седмица, че е започнала проучвания за пренасочване на част от 
производството й от Азия към Турция. Тя посочи, че нейни представители са влезли в контакт с водещи компании в турската 
индустрия за производство на облекла. 
Германската фармацевтична компания Бьорингер Ингелхайм е сключила договор с турската фармацевтична фирма 
"Абди Ибрахим" за локализиране на производство на лекарства в Турция. От Бьорингер Ингелхайм уточняват, че планират 
да извършва клинични изследвания и да произвежда в Турция лекарства за лечение на диабет, болести на централната 
нервна система и сърдечно-съдови заболявания. Първоначалната инвестиция на германската компания в Турция ще бъде 
в размер на 150 милиона турски лири /16,9 милиона долара/ и постепенно ще нарасне до 1 милиард лири /112,4 милиона 
долара/. 
Белгийската компания за производство на опаковки DW Reusables взе решение да купи турските компании Етап 
Енжексийон и Етап Доган, които произвеждат сандъци, кутии, палети и контейнери. Белгийската компания ще изнася 
повечето от тези продукти. 
Шведската компания за мебели Икеа също планира да премести още по-голяма част от произвоството си в Турция, за да 
намали проблемите с глобалните вериги за доставки и нарасналите разходи за доставки, посочи на 6 октомври главният 
финансов директор на компанията за Турция Керим Нисел. Заради проблемите с доставките, с които се сблъскахме по 
време на пандемията, ние се опитваме да засилим производството в Турция, каза Низел пред Ройтерс. Всички ние видяхме 
в пандемията, че диверсификацията е толкова важна, отбеляза той. Очаква се компанията да произвежда и след това да 
изнася от Турция стоки като фотьойли, бибилиотеки, гардероби и кухненски шкафове, които сега се доставят на огромни 
разстояния от Източна Азия до пазари в Близкия изток или Европа. Компанията има седем магазина в Турция и вече изнася 
три пъти повече, отколкото внася в страната. Сега компанията произвежда в Турция стоки от текстил, стъкло, керамика и 
метал, предназначени за износ по цял свят. 
 
√ Европа предложила на Турция финансова подкрепа за влизане в Парижкото споразумение  
Ратификацията на Парижкото споразумение за климата от страна на Турция дойде, след като на правителството на 
президента Реджеп Ердоган е била предложена гаранция за финансова подкрепа в преговори с Великобритания, 
Германия, Франция и две банки за развитие. 
Парламентът в Анкара ратифицира сделката късно в сряда, слагайки край на продължилите с години откази да предприеме 
последната крачка към присъединяване в международния пакт за ограничаване на глобалното затопляне, създаден през 
2015 година, пише „Политико“. 
Това става след принципна сделка за предоставяне на финансова подкрепа на Турция за изчистване от вредните емисии, 
сключена между Анкара, Великобритания, Германия, Франция, Международната финансова корпорация към Световната 
банка, както и Европейската банка за възстановяване и развитие според източници, запознати със случая. 
Според екологичния министър на Германия, Йожен Фласбарт, ратификацията на Турция е „много важна стъпка“. По-рано 
тази година Турция бе единствената държава от Г-20, нератифицирала сделката. 
 
√ СЗО: Човечеството измина почти 60% от пътя в борбата с COVID-19  
Човечеството е изминало повече от половината път в борбата с коронавирусната инфекция. Въпреки това, въпреки този 
факт, може да предстоят нови непредвидени трудности, така че все още е рано да се правят прогнози кога ще 
приключи  пандемията от COVID-19. Това заявяв в интервю за швейцарския вестник SonntagsBlick главният изследовател 
на Световната здравна организация (СЗО) Сумя Сваминатан. 
В хода на разговора журналистите от изданието попитаха специалистката на какъв етап е човечеството, ако сравним 
пандемия с маратон. „Надявам се, че скоро ще покрием 60 процента от маршрута. Но е възможно да се наложи да 
преодолеем още една неочаквана планина", каза Сваминатан, позовавайки се на пречките в борбата срещу COVID-19. Все 
още твърде много са неизвестните, включително и възможна поява на нови варианти на щамовете на коронавируса, за да 
се говори за края на пандемията, добави тя. 
Епидемиологичната ситуация обаче се подобрява, тъй като в някои части на света по-голямата част от населението е 
ваксинирано от 70 до 80 процента, отбелязва Сваминатан. Но, в други части на света , например в Африка, напълно 
имунизирано е по-малко от 4 процента от населението. „Колкото повече се примиряваме с това състояние на нещата, 
толкова по-голям е рискът от нови варианти на вируса. Ето защо СЗО призовава всички налични дози ваксини да се 
използват за увеличаване на ваксинацията по целия свят. Въпросът за прилагане на бустерни дози може да се 
разглеждасамо когато всички са напълно ваксинирани “, казва в заключение тя. 
Дисбалансът в разпространението на ваксините предизвика "глобална катастрофа", но все още ситуацията е 
поправима, коментира по-рано ръководителят на СЗО Тедрос Гебрейесус. 
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√ ОИСР: 136 страни и юрисдикции се договориха за минимален корпоративен данък от 15%  
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие обяви, че световните лидери са постигнали споразумение за 
въвеждането на минимален корпоративен данък, предаде Си Ен Би Си. 
Групата на развитите нации е договорила минимално данъчно облагане от 15% върху печалбите на най-големите 
мултинационални компании. 
„Това ключово споразумение, одобрено от 136 държави и юрисдикции, представляващи повече от 90% от световния 
брутен вътрешен продукт, ще помогне за пренасочването на повече от 125 млрд. долара от около 100 от най-големите и 
печеливши международни предприятия в света, за да се гарантира, че тези фирми ще плащат справедливия си данъчен 
дял там, където оперират и генерират печалби“, посочват от ОИСР. 
Пробива за финализиране на сделката дойде благодарение на някой промени по първоначалния текст, най-важните от 
които са може би тези, че ставката от 15% няма да бъде променяна на по-късен етап и че малките бизнеси няма да бъдат 
засегнати от новите мерки. 
Това убеди Ирландия, която от дълги години устоява на призиви за повишаване на корпоративния данък, да се включи 
към инициативата. Унгария, която също бе настроена скептично към предложението, промени позицията си, след като 
получи уверение, че мярката ще влезе в сила след преходен период. 
Все още има недоизяснени детайли по сделката, които трябва да бъдат изгладени, така че тя да влезе в действие през 2023 
г. Финансовият министър на САЩ Джанет Йелън определи споразумението като „постижение на икономическата 
дипломация, което се случва веднъж на поколение“. 
 
√ Нова глобална криза още тази зима?  
Поскъпването на енергията и проблемите с доставките на много стоки могат да доведат до нова световна криза тази зима, 
прогнозира анализаторът от Bloomberg Майкъл Уинфри. Според него пандемията COVID-19 се оказа по-голямо от 
предполаганото изпитание за човечеството с тежки последствия: по целия свят има проблеми с доставката на повечето 
стоки, от зърно до компютърни чипове. Някои държави обаче имат и други проблеми. Например във Великобритания има 
остър недостиг на гориво, а рафтовете на супермаркетите са празни поради липса на шофьори. 
„Но проблемите заплашват и други страни на нашата планета“, пише журналистът. Според него тази зима температурният 
режим в Северното полукълбо ще засегне различни пазари и ако се сбъднат най-песимистичните прогнози на 
метеоролозите, то липсата на енергийни ресурси ще доведе до пълномащабна криза. Уинфри смята, че това ще 
предизвика „борба“ за ресурси.  Китай нареди да се осигурят доставки на въглища над квотите, което доведе до рекордно 
увеличение на цените на газ и електроенергия в Европа. Това от своя страна доведе до спиране на най-голямата 
оранжерийна мрежа на Стария континент в Холандия, което може да повлияе на доставките на храни. В същото време във 
Франция властите забраниха увеличаването на регулираните тарифи за газ и намалиха таксите за електроенергия. В 
допълнение, световните запаси от пшеница намаляват, а прогнозите за производство на зърно се влошават. 
В заключение журналистът подчерта, че миналата зима беше много трудна поради пандемията, и призова да не чакаме 
положението да се подобри тази година. През септември The Guardian съобщи, че ако емисиите на въглероден диоксид 
не бъдат намалени, тогава всеки тон от него до края на века ще доведе до щети на световната икономика. Изследвания, 
проведени от експерти от Университета в Кеймбридж, University College London и Imperial College London, както и от 
международни партньори от Швейцария, Германия, САЩ и Австрия, показаха, че през 21 -ви век световната икономика 
вече е платила за замърсяването на планетата - световният БВП е намалял с 37 процента. 
 
√ Понижения на борсите в Европа преди данните за работните места в САЩ  
Европейските акции се понижиха в ранната търговия в петък, след като инвеститорите останаха предпазливи преди 
публикуването на данните за работните места в САЩ, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 регистрира спад от 1,37 пункта, или 0,3%, до 457,2 пункта. Въпреки това бенчмаркът 
върви към скромен седмичен ръст, след като решението на Сената на САЩ да вдигне тавана на дълга успокои пазарите и 
отчасти засенчи опасенията, свързани с високите цени на енергията. 
Немският показател DAX се понижи с 39,83 пункта, или 0,26%, до 15 211,03 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 се задържа в зелената територия, записвайки ръст от 3,99 пункта, или 0,06%, до 7 082,03 пункта. Френският 
измерител CAC 40 се понижи с 23,66 пункта, или 0,236%, до 6 576,53 пункта. 
Данните за работните места в САЩ през септември се очакват по-късно днес, като се очаква те да покажат ръст на заетостта 
през миналия месец, след като ефектите от последната вълна на COVID-19 в страната започнаха да отслабват. 
Добрите данни биха циментирали позицията на Федералния резерв за премахване на подкрепата за икономиката, като 
някои анализатори са на мнение, че дори доклада за работните места да бъде разочароващ, това вероятно няма да накара 
централната банка да се откаже от забавянето на програмата си за изкупуване на облигации по-късно тази година. 
„Ако все пак се стигне до затягане на паричната политика… технологичният сектор вероятно ще пострада най-много от 
повишаването на лихвените проценти, тъй като компаниите от бранша имат по-високи нива на дълг в сравнение с тези от 
другите сектори“, коментира Дейвид Мадън от Equiti Capital в Лондон. 
„В Азия нямаше голямо повишение на интереса към търговията, така че няма причина да очакваме такова и в Европа през 
тази сутрин“, добави той. 
Индексът на газовите и петролни компании SXEP се повиши с 1,01%, след като цените на суровия петрол нараснаха на фона 
на спекулациите, че правителството на САЩ ще освободи петрол от стратегическите си резерви, 
Акциите на IAG и Whitbread поскъпнаха с 1,71%, 068% след като Великобритания реши да премахне 47 локации от червения 
си списък за пътуване 
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Автомобилният индекс SXAP се повиши с 0,77%, възстановявайки се от разпродажбите през септември, причинени от 
пасенията за проблемите с веригата на доставки и недостига на чипове. 
Цената на книжата на Daimler се повиши с 2,34%, след като UBS повиши рейтинга на компанията. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсово индекси регистрираха повишения в четвъртък, след като Сенатът на САЩ договори повишаване 
на тавана на държавния дълг с 480 млрд. долара, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 337,95 пункта, или 0,98%, до 34 754,94 пункта, подкрепен от поскъпването на 
акциите на Visa, Nike и Home Depot със съответно 1,78%, 2,05% и 2,16%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s  се 
повиши с 36,21 пункта, или 0,83%, до 4 399,76 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 
151,1 пункта, или 1,05%, до 14 654,02 пункта. Печалбите в четвъртък изведоха и трите индекса на зелено за седмицата. 
Те достигнаха най-високите си стойности за сесията, след като лидерът на демократите в Сената на САЩ Чък Шумър 
съобщи,  че е постигнато компромисно споразумение с републиканците за вдигане на тавана на дълга, с което да бъде 
избегнат безпрецедентен дефолт. Шумър поясни, че споразумението е временно и че с него бъдат удължени 
правомощията на правителството да взима заеми до декември 
Като цяло пазарът бе на зелено в четвъртък, а печалби регистрираха както от технологичния сектор, така и компаниите, 
зависими от икономическото възстановяване. Акциите на Twitter, Nvidia и AMD поскъпнаха с 4,37% 1,81% и 2,71%, Цените 
на книжата на General Motors и Costco се повишиха с 4,65% и 0,79% 
За позитивните нагласи на пазара допринесоха и данните за заетостта в САЩ. Американското министерство на труда 
съобщи, че броят на подадените за първи път заявления за помощи при безработица е достигнал 326 хил. през седмицата, 
завършила на 2 октомври. Този резултат е по-нисък от регистрираните предходната седмица 364 хил. заявления и 
прогнозираните от Dow Jones 345 хил. заявления.   
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. Акциите вероятно ще се търгуват  
вяло преди началото на сезона на отчетите за третото тримесечие през следващата седмица. 
Инвеститорите очакват и данните за работните места, които ще бъдат публикувани днес. Тези данни се следят отблизо от 
Федералния резерв, който обмисля свиване на програмата си за стимулиране на икономиката. 
Повишения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в петък, 
поведени от търгуваните в континентален китай акции, след подновяването на работата на местните борси, които бяха 
затворени до днес случай отбелязването на „Златната седмица“, предаде Си ЕН Би Си. 
На пазара се отразиха данните за активността в китайския сектор на услугите, като според прочуването на  на Caixin/Markit 
индексът на мениджърите по доставките (PMI) е достигнал 53,4 пункта през септември спрямо 46,7 пункта през август. 
Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 24 пункта, или 0,67%, до 3 592,17 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 18,87 пункта, или 0,79%, до 2 413,92 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng се повиши с 18,87 пункта, или 0,79%, до 2 413,92 пункта. 
„С отварянето на пазарите днес, инвеститорите вероятно ще се фокусират върху имотния пазар на Китай. Докато 
строителните предприемачи се борят с високите нива на дълг, сянката на силното търсене на стомана и желязо 
продължава да виси над сектора“, коментират анализатори от ANZ Research. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 370,73 пункта, или 1,34%, до 28 048,94 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi регистрира спад от 3,16 пункта, или 0,11%, до 2 956,3 пункта, след като акциите на Samsung 
Electronics поевтиняха с 0,14%, въпреки че компанията отчете 28% повишение на оперативната си печлаба за третото 
тримесечие в сравнение със същия период на предходната година.    
Австралийският бенчмарк ASX 200 се повиши с 63,4 пункта, или 0,87%, до 7 320,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения  в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 2,81 пункта, или 0,50%, до 569,65 пункта. BGBX40 се повиши 0,76 пункта, или 0,58%, до 132,21 пункта. BGTR30 
напредна с 3,13 пункта, или 0,49%, до 647,46 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,44 пункта, или 0,28%, до 160,38 пункта. 
 
√ Американският лек суров петрол достигна 7-годишен връх  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник на фона на продължаващата енергийна криза, която не 
показва признаци за успокояване, пише Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,25 долара, или 1,52%, до 83,64 долара за барел, след като 
миналата седмица напредна с близо 4%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,51 долара, или 
1,90%„ до 80,86 долара за барел, достигайки най-високата си стойност от 2014 г. насам. Миналата седмица WTI поскъпна 
с 4,6%. 
Цените на двата сорта вървят нагоре от няколко седмици, тъй като успешните кампании за ваксинация в развитите страни 
доведоха до премахване на ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 и съживяване на 
икономическата активност. Брентът е на зелено пет седмици, а WTI – седем. 
Цените на газа и въглищата същ нараснаха на фона на възстановяването на активността, което води до повече търсене на 
петрол за производство на електроенергия. 
В Индия някои щати имат проблеми с електроснабдяването заради недостига на въглища, а в Китай правителството нареди 
на миньорите да увеличат производството на въглища, тъй като цените на електроенергията се покачват. 
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√ Мариана Кукушева: Цената на хляба се определя от търговците 
Цената на живота се е покачила във всички направления и във всички услуги. Ние направихме един анализ и според нас 
инфлацията е 20% - много различен процент от официалната такава. Това каза Мариана Кукушева, председател на 
Националния браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите, в предаването „Бизнес.БГ" по БНТ. 
Тя посочи, че цената на хляба се определя от търговците - те продават към крайните потребители. „Според нашия модел 
на търговия, себестойността на хляба при хлебопроизводители е около 50% от цената, която плащат потребителите. Тази 
себестойност започна да се променя, бих казала ежечасно", обясни Кукушева. 
Цената на пшеницата на борсата в момента е с 45% по-висока спрямо цената й миналата година по същото време, посочи 
тя. „Търсенето в Черноморския басейн е обусловено от повишеното търсене на хранителни суровини в световен мащаб. 
Освен това в Русия имаше трайно засушаване и въведе квоти за износа и това се отрази", обясни Кукушева. 
По думите й хлебопроизводителите оптимизират разходите си в посока съкращения. „За фалити е рано да се говори. Така 
или иначе очакваме, че това сито, което ще мине през цените на електроенергията, газа и петрола, ще остави много по-
малко бизнес оператори в България", смята Кукушева. 
Бизнесът е отправил предложение към политическите сили и институциите за въвеждане на 9-процентна ДДС ставка на 
основните храни в България, за да се разпредели равномерно натискът върху джоба на потребителя и да се увеличи 
потреблението. Това ще задържи цените, а в същото време в бизнеса ще остане финансов ресурс, с който ще се покачат 
доходите на заетите, обясни още Кукушева. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Инвеститори спират сгради и плащат неустойки, за да не продават на загуба жилища, спазарени преди година 
в. Труд - Пътища - гробища ни чакат напролет 
в. Телеграф - В примерен тест по БЕЛ: Езикът на чата влезе в матурата 
в. Монитор - Парното по-скъпо с поне 75 лв. за двустаен 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Балансьорът ДПС иска властта с Карадайъ като президент и с Пеевски водач на две листи 
в. 24 часа - Тъмночервените Видин и Сливен затвориха ученици, Монтана забрани сватби 
в. Труд - Румен Ненков, бивш член на Конституциония съд, пред "Труд" за казуса Кирил Петков: Чака се да минат изборите 
и после - каквото било, било 
в. Труд - Повишение на цените ще спъне икономиката 
в. Телеграф - Делян Пеевски се връща в политиката 
в. Телеграф - 2 деца изгоряха в пожар 
в. Монитор - От ноември с COVID сертификати в заведения, театри и стадиони 
в. Монитор - Съпругата шпионин от скандала с "Арсенал" - съдружничка с британци  
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Невяна Митева, кандидат за вицепрезидент: В моята България Орлин Горанов казва "Обичам ви!" на Богдана и 
Стефан - нищо че са от конкурентни инициативни комитети 
в. Труд - Илхан Кючюк, президент на АЛДЕ и евродепутат от ДПС/АЛДЕ, пред "Труд": Президентът Радев избра пътя на 
юмрука и разединението 
в. Телеграф - Боян Рашев, енергиен експерт: Хората вече палят печки в панелките 
в. Монитор - Прокурор Невена Зартова, административен ръководител на Софийска районна прокуратура: Разследванията 
за домашно насилие скочиха тройно  
Водещи анализи  
в. 24 часа - Заради "Пандора" няма да имаме президент с перчем 
в. Труд - Брюксел не е над Конституцията 
в. Телеграф - 4АО на кирилицата 
в. Монитор - Завръщане в миналото или как да си отгледаш полярна мечка 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Нов протест на пътностроителния бранш и позицията на регионалното министерство - ще има ли диалог и решение 
на исканията им. 

- Политическите ходове - на прага на кампанията. Коментар на проф. Иво Христов и доц. Харалан Александров. 
- Как ще продължи операцията по разтоварването на кораба Вера Су край Камен бряг? 
- На международната сцена. Как се разместват пластовете в Европа - за политиката извън България и ефектът у нас. 

Анализ на Весела Чернева. 
- Как управляваме отпадъците? За разделното събиране и рециклиране - и незаконните сметища. За добрите и 

лошите практики. 
 Нова ТВ, „Здравей, България" 

- Битката за „Дондуков" 2 - кандидатът за президент Лозан Панов. С какви идеи и послания влиза в надпреварата? 
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- Зад стените на Дома на ужасите - нови разкрития на Вероника Димитрова за насилие и тормоз над възрастни хора 
и съмнения за имотни измами. 

- И Порцеланът е разкрит - Дара Екимова за емоциите на сцената на „Маскираният певец". 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 октомври 
София. 

- От 8.30 часа пред Министерски съвет ще се проведе протест на фирми в сферата на пътното строителство. 
- От 9.00 часа на Терминал 1 на летище „София" ще работи специално оборудван автобус за ваксиниране срещу 

COVID-19. 
- От 10.00 часа във фейсбук страницата на Фондация „Фридрих Еберт" ще се състои онлайн дискусията „Политиката 

по доходите в България в контекста на принципите на Европейския стълб за социалните права". 
- От 10.30 часа в парка зад Националния дворец на културата ще се проведе акция по засаждане на рози в израз на 

почит към донорите през 2021 г. по повод Европейския ден за органно донорство и трансплантация. 
- От 11.00 часа „Пътна полиция" ще да де брифинг по повод започваща нова специализирана полицейска операция 

по линия на Rpadpol. 
- От 17.30 часа в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще бъде представен филмът „Добричката 

епопея 1916". 
- От 10.00 часа в Софийска градска художествена галерия ще се състои концерт с класическа музика, посветен на 

приятелството между Република Корея и България. 
*** 
Благоевград. 

- От 12.30 часа в зала „22 септември" ще се проведе безплатна лекция за всички медицински специалисти от учебни 
и детски заведения по темата за диабета. 

*** 
Бургас. 

- От 17.30 часа в Културен център „Морско казино" ще бъде представена книгата „Роуз и други вълшебни 
кръстници" с авто Екатерина Капрова. Входът е свободен. 

- От 18.00 часа в Дом на писателя ще се състои премиера на сборник с разкази „Призрачните къщи" с автор Мина 
Кръстева. Представя: Сергей Трайков. 

*** 
Варна. 

- От 18.00 часа в Юнашкия салон ще се проведе среща с доц. Сандю Бешев за представяне на новата му книга 
„Истории за началото на планинарството в България". 

*** 
Велико Търново. 

- От 17.30 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще бъде представена пътуващата изложба „България през 
погледа на българските деца от Бесарабия". 

*** 
Видин. 

- От 9.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет ще се проведе редовно заседание на местния парламент. 
*** 
Казанлък. 

- От 17.00 часа в Казанлъшкия манастир „Св. Въведение Богородично" ще бъде посрещната Чудотворната икона на 
Пресвета Богородица „Скоропослушница". 

*** 
Монтана. 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена комедията „Ирония на съдбата". 
*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в парк „Пети октомври" ще се състои представяне на документалната изложба „Старозагорският храм 
на литературата. 60 години музей Литературна Стара Загора". 

- От 17.00 часа в Регионалната библиотека ще бъдат представени юбилейни сборници по повод 140 години от 
рождението на Георги Илиев и Димитър Подвързачов. 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Пижама за шестима". 
- От 19.30 часа в Културен център „Стара Загора" ще бъде представена постановката „Умопомрачение" от Сам 

Бобрик, с участието на Койна Русева и Асен Блатечки. 
*** 
Търговище. 

- От 16.30 часа в Артгалерията на библиотеката ще се състои представяне на изложбата „Щрихи от България". 
*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа на площада пред Драматично-кукления театър „Васил Друмев" ще се проведе информационна 
кампания за младежки обмен по програмите „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност". 
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- От 19.00 часа в ДКТ „Васил Друмев" ще бъде представена постановката „Дойдох си" от Йонка Илиева. 

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

