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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНТ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Трябва незабавно да бъдат компенсирани потребителите на електроенергия 
Призоваваме пътностроителните фирми и правителството да проведат по-задълбочен диалог. Браншът се представлява от 
браншовата си организация и всички опити да се водят преговори не чрез легитимно излъчената структура, а чрез отделни 
компании, всъщност е подриване на социалното партньорство, социалния диалог у нас. Така коментира в "Още от деня" 
протеста на пътностроителните фирми председателят на АИКБ Васил Велев. 
"Трябва най-напред принципно да се поставя въпросът, да се определят правилата кога и как държавата ще се 
разплати за извършена работа и чак след това, ако е необходимо нещо да се предоговори, това да се направи 
персонално", уточни Велев. 
Той допълни, че отказът от разговор с легитимната национално представена браншова структура е напълно недопустим за 
АИКБ. 
Велев коментира и цената на тока, като отбеляза, че в днешния ден сме рекордьори. 
"Цената днес достигна 211 евро за мегаватчас, като в светлата част на деня цените бяха над 500 лева за 
мегаватчас" 
Велев призова за незабавни мерки в подкрепа на потребителите. Механизъм може и трябва да се намери, категоричен е 
той. 
"Днес решихме, че Асоциацията ще участва в общонационален протест на социалните партньори срещу 
екстремните цени на електроенергията. Протестът ще бъде на 19 октомври пред Министерски съвет", съобщи той. 
По думите му предприетата от правителството мярка АЕЦ "Козлодуй" да извади на борсата по-малки пакети ток, които да 
бъдат продадени на повече фирми, за да да се ограничи спекулата на пазара, е в основата на повишението на цените. 
"Ние предупредихме, че точно така ще се случи. Около 30 търговци и 7 предприятия купиха количества на борсата. 7 
предприятия купиха около 1/5 от потреблението си. Другите 4/5 ги купуват отново на пазара ден напред, но вече на 
много по-високи цени. А повече от половината от общото количество беше изнесено в чужбина и няколко души 
спечелиха няколко десетки милиона за един ден за сметка на АЕЦ "Козлодуй", подчерта той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Бизнесът се готви на протест заради цената на тока  
Бизнесът излиза на протест заради високата цена на тока. Това обяви в "Още от деня" председателят на една от големите 
работодателски организации у нас - Васил Велев. По думите му, цената на тока е непосилна за компаниите и взетите до 
този момент мерки от правителството са недостатъчни. 
Междувременно служебният премиер Стефан Янев обяви, че предстои да бъде създадена нова енергийна борса, както и 
частни такива. Цените на тока на борсовия пазар у нас продължават да растат. 
"Ние сме отново шампиони, рекордьори, при това с републикански рекорд, като цената достигна 211 евро за 
мегаватчас, като в светлата част на деня, цените бяха над 500 лева за мегаватчас", коментира Велев. 
По думите на работодателя резултат не е дала и мярката на правителството да раздели големи количества ток на малки. 
Напротив - това нанесло щета на АЕЦ Козлодуй. 
"Около 30 търговци и седем предприятия купиха количества на борсата - седемте предприятия, които купиха 
количества, купиха около една пета от потреблението си, другите четири ги купуват отново от пазара с ден 
напред", каза още председателят на АИКБ. 
По време на среща на бизнеса с правителството, служебният енергиен министър обяви, че се подготвят още мерки, 
свързани със свободния пазар. 
"Със законови промени ще дадем възможност да се лицензира повече от една борса, което създава конкуренция, което 
пък от своя страна ще подобри предлагането на най-различни продукти - тогава няма да се питаме защо няма 
дългосрочни, а са само ден напред", каза енергийният министър Андрей Живков. 
Тема на срещата днес беше и затварянето на въглищните централи у нас. Брюксел изисква от България да даде точна дата 
чрез Плана за възстановяване и развитие. 
"В Плана е предвидена 2038 година, служебният кабинет все още не е изоставил варианта и договаря и различна дата 
- 2040 година, като предполагам, че това ще бъде ясно до края на тази седмица", заяви премиерът Стефан Янев. 
Протест заради закриването на мините ще проведат и синдикатите в София. 
Повече вижте в репортажа. 
 

https://bntnews.bg/news/vasil-velev-aikb-tryabva-nezabavno-da-badat-kompensirani-potrebitelite-na-elektroenergiya-1171564news.html
https://bntnews.bg/news/biznesat-se-gotvi-na-protest-zaradi-cenata-na-toka-1171577news.html?fbclid=IwAR2SvP6JLyhjE-e-HH0jMlrFs5_YoELLH4YjuETj2VmCnsyoRRS7D1TDyG8
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Novini.bg 
 
√ Васил Велев: Назрява катастрофа заради високите цени на тока 
Двете страни трябва да седнат и да се разберат. Всички опити да се водят преговори поединично със строителни фирми, а 
не с браншовата организация, са подриване на социалния диалог. Проблемът трябва да се реши принципно. Отказът от 
разговори с пътностроителната структура, за нас е недопустим. Това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването „Още от деня“ по БНТ. 
„Днес страната ни отново е рекордьор в търговията с електроенергия с над 500 лева за MWh. Цената ескалира и бяхме 
предупредили за това. Сумите са иззети от всички, не само от бизнеса на свободния пазар. Всички, които не са битови 
потребители плащат двойно по-високи суми за електроенергия за разлика от миналата година“, посочи той. 
„Питаме как компенсираха пенсионерите от миналата година без да има актуализиран бюджет. Механизъм за 
подпомагане на бизнеса трябва да се намери. Потребителите трябва да се компенсират сега, не след три месеца, когато 
ще фалират. По този повод се организира протест на 19 октомври пред МС, предупреди Велев. 
По думите му назрява една катастрофа. Тя обаче може да бъде предотвратена с навременни действия. 
„Сумите за подпомагане на бизнеса трябва да се мерят спрямо прогнозните пазарни цени на тока. Тези пари ги има, те са 
събрани от всички потребители на електроенергия, и се събират на две места. Те трябва да се дадат обратно. Тук няма 
пазар, а естествен монопол“, призова Васил Велев. "Настояваме за това, за да не спре икономиката", добави той. 
 
Fakti.bg 
 
√ Вacил Вeлeв: Нeзaбaвнo дa бъдaт кoмпeнcирaни пoтрeбитeлитe нa eлeктрoeнeргия 
Пo думитe му прeдприeтaтa oт прaвитeлcтвoтo мяркa AEЦ "Кoзлoдуй" дa извaди нa бoрcaтa пo-мaлки пaкeти тoк, 
кoитo дa бъдaт прoдaдeни нa пoвeчe фирми, зa дa дa ce oгрaничи cпeкулaтa нa пaзaрa, e в ocнoвaтa нa пoвишeниeтo 
нa цeнитe 
Призoвaвaмe пътнocтрoитeлнитe фирми и прaвитeлcтвoтo дa прoвeдaт пo-зaдълбoчeн диaлoг. Брaншът ce прeдcтaвлявa oт 
брaншoвaтa cи oргaнизaция и вcички oпити дa ce вoдят прeгoвoри нe чрeз лeгитимнo излъчeнaтa cтруктурa, a чрeз oтдeлни 
кoмпaнии, вcъщнocт e пoдривaнe нa coциaлнoтo пaртньoрcтвo, coциaлния диaлoг у нac. Тaкa кoмeнтирa в "Oщe oт дeня" 
пo БНТ прoтecтa нa пътнocтрoитeлнитe фирми прeдceдaтeлят нa AИКБ Вacил Вeлeв. 
"Трябвa нaй-нaпрeд принципнo дa ce пocтaвя въпрocът, дa ce oпрeдeлят прaвилaтa кoгa и кaк държaвaтa щe ce рaзплaти зa 
извършeнa рaбoтa и чaк cлeд тoвa, aкo e нeoбхoдимo нeщo дa ce прeдoгoвoри, тoвa дa ce нaпрaви пeрcoнaлнo, утoчни 
Вeлeв и дoпълни, чe oткaзът oт рaзгoвoр c лeгитимнaтa нaциoнaлнo прeдcтaвeнa брaншoвa cтруктурa, зa AИКБ e нaпълнo 
нeдoпуcтим", зaяви тoй. 
Вeлeв кoмeнтирa и цeнaтa нa тoкa, кaтo oтбeлязa, чe в днeшния дeн cмe рeкoрдьoри. 
Пo думитe му прeдприeтaтa oт прaвитeлcтвoтo мяркa AEЦ "Кoзлoдуй" дa извaди нa бoрcaтa пo-мaлки пaкeти тoк, кoитo дa 
бъдaт прoдaдeни нa пoвeчe фирми, зa дa дa ce oгрaничи cпeкулaтa нa пaзaрa, e в ocнoвaтa нa пoвишeниeтo нa цeнитe. 
"Ниe прeдупрeдихмe, чe тoчнo тaкa щe ce cлучи. Oкoлo 30 търгoвци и 7 прeдприятия купихa кoличecтвa нa бoрcaтa. 7 
прeдприятия купихa oкoлo 1/5 oт пoтрeблeниeтo cи. Другитe 4/5 ги купувaт oтнoвo нa пaзaрa дeн нaпрeд, нo вeчe нa мнoгo 
пo-виcoки цeни. A пoвeчe oт пoлoвинaтa oт oбщoтo кoличecтвo бeшe изнeceнo в чужбинa и някoлкo души cпeчeлихa 
някoлкo дeceтки милиoнa зa eдин дeн зa cмeткa нa AEЦ "Кoзлoдуй", пoдчeртa тoй. 
Вeлeв призoвa зa нeзaбaвни мeрки в пoдкрeпa нa пoтрeбитeлитe. Мeхaнизъм мoжe и трябвa дa ce нaмeри, кaтeгoричeн e 
тoй. "Днec рeшихмe, чe Acoциaциятa щe учacтвa в oбщoнaциoнaлeн прoтecт нa coциaлнитe пaртньoри cрeщу eкcтрeмнитe 
цeни нa eлeктрoeнeргиятa. Прoтecтът щe бъдe нa 19 oктoмври прeд Миниcтeрcки cъвeт", cъoбщи тoй. 
 
Tribune.bg 
 
√ Васил Велев: Мерките на служебния кабинет всъщност повишиха цената на тока 
Мерките на служебния кабинет всъщност повишиха цената на тока, каза Васил Велев - председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Той обясни, че идеята „АЕЦ Козлодуй“ да извади на борсата по-малки пакети ток, които 
да бъдат продадени на повече фирми и така да се ограничи спекулата на пазара се е оказала с обратен знак.  
„Около 30 търговци и 7 предприятие купиха количества, като предприятията купиха около 1/ 5 от потреблението си, а 
останалото го купуват за ден напред, но вече на много по-високи цени. А повече от половината общо количество беше 
изнесено в чужбина и няколко души спечелиха няколко десетки милиона за един ден за сметка на „АЕЦ Козлодуй. Вместо 
тези пари да влязат в централата и оттам да компенсират потребителите в страната, служебния кабинет реши да го прави 
компенсации от по 50 лева на мегаватчас, но друг път -декември и януари - тогава ще е безкрайно късно“, каза Велев. 
Вместо мерките да помогнат, цената продължи да ескалира, допълни председателят на АИКБ. 
„Тези суми са иззети от всички потребители, не само от бизнеса – това са болници, училища, детски градини, 
администрации. Всички, които не са физически лица плащат двойни цени за електроенергия спрямо миналата година“, 
обясни Велев. 
Той попита как са били компенсирани пенсионерите, без да има актуализиран бюджет. Механизъм трябва да се намери 
като Велев обясни, че излизат на протест на 19 октомври срещу екстремните цени на тока. 
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Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Нужни са незабавни мерки в подкрепа на потребителите, механизъм може и трябва да се намери  
По думите му предприетата от правителството мярка АЕЦ "Козлодуй" да извади на борсата по-малки пакети ток, 
които да бъдат продадени на повече фирми, за да да се ограничи спекулата на пазара, е в основата на повишението 
на цените. 
Призоваваме пътностроителните фирми и правителството да проведат по-задълбочен диалог. Браншът се представлява от 
браншовата си организация и всички опити да се водят преговори не чрез легитимно излъчената структура, а чрез отделни 
компании, всъщност е подриване на социалното партньорство, социалния диалог у нас, така коментира в "Още от деня" 
протеста на пътностроителните фирми председателят на АИКБ Васил Велев.  
Трябва най-напред принципно да се поставя въпросът, да се определят правилата кога и как държавата ще се разплати за 
извършена работа и чак след това, ако е необходимо нещо да се предоговори, това да се направи персонално, уточни 
Велев и допълни, че отказът от разговор с легитимната национално представена браншова структура, за АИКБ е напълно 
недопустим.  
Велев коментира и цената на тока, като отбеляза, че в днешния ден сме рекордьори. "Цената днес достигна 211 евро за 
мегаватчас, като в светлата част на деня цените бяха над 500 лева за мегаватчас."  
По думите му предприетата от правителството мярка АЕЦ "Козлодуй" да извади на борсата по-малки пакети ток, които да 
бъдат продадени на повече фирми, за да да се ограничи спекулата на пазара, е в основата на повишението на цените. 
"Ние предупредихме, че точно така ще се случи. Около 30 търговци и 7 предприятия купиха количества на борсата. 7 
предприятия купиха около 1/5 от потреблението си. Другите 4/5 ги купуват отново на пазара ден напред, но вече на много 
по-високи цени. А повече от половината от общото количество беше изнесено в чужбина и няколко души спечелиха 
няколко десетки милиона за един ден за сметка на АЕЦ "Козлодуй", подчерта той.  
Велев призова за незабавни мерки в подкрепа на потребителите. Механизъм може и трябва да се намери, категоричен е 
той. 
 "Днес решихме, че Асоциацията ще участва в общонационален протест на социалните партньори срещу екстремните цени 
на електроенергията. Протестът ще бъде на 19 октомври пред Министерски съвет", съобщи той. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Васил Велев предупреди за голяма икономическа катастрофа 
Днес страната ни отново е рекордьор в търговията с електроенергия с над 500 лева за MWh, каза той 
Двете страни трябва да седнат и да се разберат. Всички опити да се водят преговори поединично със строителни фирми, а 
не с браншовата организация, са подриване на социалния диалог. Проблемът трябва да се реши принципно. Отказът от 
разговори с пътностроителната структура, за нас е недопустим. Това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването „Още от деня“ по БНТ. 
„Днес страната ни отново е рекордьор в търговията с електроенергия с над 500 лева за MWh. Цената ескалира и бяхме 
предупредили за това. Сумите са иззети от всички, не само от бизнеса на свободния пазар. Всички, които не са битови 
потребители плащат двойно по-високи суми за електроенергия за разлика от миналата година“, посочи той. 
„Питаме как компенсираха пенсионерите от миналата година без да има актуализиран бюджет. Механизъм за 
подпомагане на бизнеса трябва да се намери. Потребителите трябва да се компенсират сега, не след три месеца, когато 
ще фалират. По този повод се организира протест на 19 октомври пред МС", предупреди Велев. 
По думите му назрява една катастрофа. Тя обаче може да бъде предотвратена с навременни действия. 
„Сумите за подпомагане на бизнеса трябва да се мерят спрямо прогнозните пазарни цени на тока. Тези пари ги има, те са 
събрани от всички потребители на електроенергия, и се събират на две места. Те трябва да се дадат обратно. Тук няма 
пазар, а естествен монопол“, призова Васил Велев. "Настояваме за това, за да не спре икономиката", добави той. 
 
В. Труд 
 
√ Токът рекордно скъп у нас  
Цената на “Ден напред” стигна 413 лева за мегаватчас  
Бизнесът обмисля протести, заради липсата на мерки от служебното правителство  
Пари има, каза Васил Велев от АИКБ  
Цената на тока за бизнеса продължава да се вдига като стигна 413,24 лева за мегаватчас на сегмент “Ден напред” на 
Българската енергийна борса в понеделник. За доставка вторник - 12 октомври, цената се понижи слабо до 398,35 лева за 
мегаватчас. Най-висока цена беше регистрирана в 20 часа - 567,19 лева за MWh, показват данните на борсата. По-евтина 
електроенергия от нас плащат в Полша (123,06 евро/MWh) и дори в Германия (167,43 евро за мегаватчас). 
В сегмента “ден напред” с доставка във вторник най-скъп ток плащат в Румъния (233,60 евро за мегаватчас), следвани от 
Унгария (228,26 евро за MWh), Италия (218,54 евро за MWh), Сърбия (209,35 евро за MWh) и Швейцария (208,66 евро за 
MWh). 
Мерките на служебното правителство за компенсиране на бизнеса заради скъпия ток обаче закъсняват. Обещаните по 50 
лв./МВтч ще може да бъдат получени най-рано през декември и то ако следващият парламент одобри актуализация на 
бюджета на 2021 г., оправдаха се от служебното правителство. 
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Пари има, за да се компенсират потребителите на свободния пазар за високите цени в енергетиката, заяви днес 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. “От нашите членове има натиск за 
излизане на улицата заради високите цени на тока. Това е резултат от нескопосания търг, който АЕЦ “Козлодуй” проведе. 
Изнесохме евтин ток, за да могат няколко души да приберат в джоба си няколко милиона. Ако не можем да смъкнем 
цените и да се изолираме като Полша, може да компенсираме потребителите”, категоричен беше Велев. 
Работодателите не приемат, че актуализацията на бюджета пречи. Проблемът с цените на тока е европейски, който в 
България се задълбочава, предвид, че имаме АЕЦ. Надвзетите средства от потребителите се събират от АЕЦ “Козлодуй” и 
НЕК. Тези пари трябва да компенсират хората, които са част от бизнеса, който не е някакъв “лош човек”, каза още Велев. 
Той допълни, че бизнесът ще реши тази седмица дали ще излезе на протест. 
 
Cross.bg 
 
√ АИКБ ще участва в общонационален протест на 19 октомври срещу високите цени на ел. Енергията 
АИКБ ще участва в общонационален протест заедно със социалните партньори на 19 октомври пред Министерски съвет 
срещу високите цени на ел. енергията. Това каза Васил Велев, председател на АИКБ в предаването „Още от деня" по БНТ. 
Относно протестите на строителните фирми, Велев обясни, че днес на Управителен съвет са обсъдили казуса и призовават 
страните да проведат задълбочен диалог и преговори. „Браншът се представлява от браншовата си организация и всички 
опити да се водят преговори не чрез легитимно излъчената структура, а по единично, всъщност е подриване на социалното 
партньорство у нас. Трябва да се проведат преговори, за да се решат принципно въпросите". 
Цената на тока за бизнеса днес достигна 211 евро за мегават час, това отново е рекорд, обясни Велев. „За да се ориентират 
зрителите, прогнозната цена е 120 лв., а ние имаме над 400 лв. бандов товар и през деня пиков товар над 500 лв., при пак 
повтарям - 120 лв. прогнозни". 
Мярката с това АЕЦ „Козлодуй" да изкара на пазара малки пакети всъщност вдигна цените, а не ги намали и ние бяхме 
предупредили, че така ще стане, допълни още Велев. „Няколко души спечелиха десетки милиони за един ден, вместо тези 
пари да влязат в АЕЦ „Козлодуй". В резултат на тези неадекватни мерки, цената продължи да ескалира. Средната цена 
вече е 171 евро и продължава да расте." 
Ние предложихме схема, по която да се компенсират тези потребители и то незабавно, не след 3 месеца, когато те ще са 
фалирали, категоричен е Велев. „Ние задаваме въпроса как компенсираха пенсионерите половин година, без да имаше 
актуализиран бюджет. Механизъм може да се намери и трябва да се намери. И понеже нещата са непоносими ние днес 
решихме Асоциацията да участва в общонационален протест заедно със социалните партньори срещу цените на ел. 
енергията. Протестът ще бъде на 19 октомври пред Министерски съвет". 
 
Lupa.bg 
 
√ Васил Велев: Задава се икономическа катастрофа заради високите цени на тока 
Двете страни трябва да седнат и да се разберат. Всички опити да се водят преговори поединично със строителни фирми, а 
не с браншовата организация, са подриване на социалния диалог. Проблемът трябва да се реши принципно. Отказът от 
разговори с пътностроителната структура, за нас е недопустим. Това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. 
„Днес страната ни отново е рекордьор в търговията с електроенергия с над 500 лева за MWh. Цената ескалира и бяхме 
предупредили за това. Сумите са иззети от всички, не само от бизнеса на свободния пазар. Всички, които не са битови 
потребители плащат двойно по-високи суми за електроенергия за разлика от миналата година“, посочи той. 
„Питаме как компенсираха пенсионерите от миналата година без да има актуализиран бюджет. Механизъм за 
подпомагане на бизнеса трябва да се намери. Потребителите трябва да се компенсират сега, не след три месеца, когато 
ще фалират. По този повод се организира протест на 19 октомври пред МС, предупреди Велев в ефира на БНТ. 
По думите му назрява една катастрофа. Тя обаче може да бъде предотвратена с навременни действия. 
„Сумите за подпомагане на бизнеса трябва да се мерят спрямо прогнозните пазарни цени на тока. Тези пари ги има, те са 
събрани от всички потребители на електроенергия, и се събират на две места. Те трябва да се дадат обратно. Тук няма 
пазар, а естествен монопол“, призова Васил Велев. 
"Настояваме за това, за да не спре икономиката", добави той. 
 
Nova News 
 
√ АИКБ: Има пари за строителите и за компенсации за високите цени на тока 
Пламен Димитров пък определи неизплащането на средствата като опит на служебното правителство да избяга от 
отговорност 
Държавата има достатъчно пари, за да се разплати със сторителите на пътища, които вече са си свършили работата. Има 
средства и да се компенсират потребителите на свободния пазар за високите цени в енергетиката. Такова мнение изрази 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на "Твоят ден" по NOVA 
NEWS. 
"Г-жа Комитова не иска да води диалог с браншовата камара "Пътища", с което поставя под въпрос индустриалните 
отношения в Европа. Тя иска да разговаря със собствениците на фирми, а те са се сдружили", коментира още Велев. 
Според него от инфлацията при планиран недостиг от 5 млрд., има излишък от 1 млрд. 
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От своя страна Пламен Димитров от КНСБ сподели, че на строителите не са изплатени около 40 млн. лв. Не е имало и аванс, 
а парите реално са изработени от 6 месеца. Договорката с властта е била дължимите суми да бъдат преведени на 
строителите до миналия петък, но това не се е случило. 
По думите на Димитров неизплащането на средствата е "опит на служебното правителство да не се поема отговорност, 
защото му се вижда прекомерна". 
Целия разговор по темата вижте във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Токът поскъпна рекордно на борсата 
Бизнесът ще реши тази седмица дали ще излезе на протест 
Цената на тока за бизнеса продължава да се вдига като стигна 413,24 лева за мегаватчас на сегмент “Ден напред” на 
Българската енергийна борса в понеделник. За доставка вторник - 12 октомври, цената се понижи слабо до 398,35 лева за 
мегаватчас. Най-висока цена беше регистрирана в 20 часа - 567,19 лева за MWh, показват данните на борсата. По-евтина 
електроенергия от нас плащат в Полша (123,06 евро/MWh) и дори в Германия (167,43 евро за мегаватчас), пише "Труд". 
В сегмента “ден напред” с доставка във вторник най-скъп ток плащат в Румъния (233,60 евро за мегаватчас), следвани от 
Унгария (228,26 евро за MWh), Италия (218,54 евро за MWh), Сърбия (209,35 евро за MWh) и Швейцария (208,66 евро за 
MWh). 
Мерките на служебното правителство за компенсиране на бизнеса заради скъпия ток обаче закъсняват. Обещаните по 50 
лв./МВтч ще може да бъдат получени най-рано през декември и то ако следващият парламент одобри актуализация на 
бюджета на 2021 г., оправдаха се от служебното правителство. 
Пари има, за да се компенсират потребителите на свободния пазар за високите цени в енергетиката, заяви днес 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. “От нашите членове има натиск за 
излизане на улицата заради високите цени на тока. Това е резултат от нескопосания търг, който АЕЦ “Козлодуй” проведе. 
Изнесохме евтин ток, за да могат няколко души да приберат в джоба си няколко милиона. Ако не можем да смъкнем 
цените и да се изолираме като Полша, може да компенсираме потребителите”, категоричен беше Велев. 
Работодателите не приемат, че актуализацията на бюджета пречи. Проблемът с цените на тока е европейски, който в 
България се задълбочава, предвид, че имаме АЕЦ. Надвзетите средства от потребителите се събират от АЕЦ “Козлодуй” и 
НЕК. Тези пари трябва да компенсират хората, които са част от бизнеса, който не е някакъв “лош човек”, каза още Велев. 
Той допълни, че бизнесът ще реши тази седмица дали ще излезе на протест. 
 
Fakti.bg 
 
√ AИКБ: Имa пaри зa cтрoитeлитe и зa кoмпeнcaции зa виcoкитe цeни нa тoкa 
Плaмeн Димитрoв пък oпрeдeли нeизплaщaнeтo нa cрeдcтвaтa кaтo oпит нa cлужeбнoтo прaвитeлcтвo дa избягa 
oт oтгoвoрнocт  
Държaвaтa имa дocтaтъчнo пaри, зa дa ce рaзплaти cъc cтoритeлитe нa пътищa, кoитo вeчe ca cи cвършили рaбoтaтa. Имa 
cрeдcтвa и дa ce кoмпeнcирaт пoтрeбитeлитe нa cвoбoдния пaзaр зa виcoкитe цeни в eнeргeтикaтa. Тaкoвa мнeниe изрaзи 
прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ) Вacил Вeлeв в eфирa нa "Твoят дeн" пo NОVА 
NЕWS. 
"Г-жa Кoмитoвa нe иcкa дa вoди диaлoг c брaншoвaтa кaмaрa "Пътищa", c кoeтo пocтaвя пoд въпрoc индуcтриaлнитe 
oтнoшeния в Eврoпa. Тя иcкa дa рaзгoвaря cъc coбcтвeницитe нa фирми, a тe ca ce cдружили", кoмeнтирa oщe Вeлeв. 
Cпoрeд нeгo oт инфлaциятa при плaнирaн нeдocтиг oт 5 млрд., имa излишък 1 млрд. 
Oт cвoя cтрaнa Плaмeн Димитрoв oт КНCБ cпoдeли, чe cтaвa думa зa oкoлo 40 млн. лв. нeизплaтeни нa cтрoитeлитe. Тe ca 
изрaбoтeни oт 6 мeceцa, нe e имaлo и aвaнc. Дoгoвoркaтa e билa дa бъдaт плaтeни дo минaлия пeтък, нo тoвa нe e cтoрeнo. 
Пo думитe му мнoзинa oт рaбoтницитe имaт и зaeми, кoитo нe мoгaт дa върнaт. Тoй oпрeдeли нeизплaщaнeтo нa cрeдcтвaтa 
кaтo oпит нa cлужeбнoтo прaвитeлcтвo дa нe ce пoeмa oтгoвoрнocт, зaщoтo му ce виждa прeкoмeрнa. 
 
В. Монитор 
 
√ АИКБ: Пари има за строителите и за компенсации за цената на тока 
Държавата има достатъчно пари, за да се разплати със сторителите на пътища, които вече са си свършили работата. Има 
средства и да се компенсират потребителите на свободния пазар за високите цени в енергетиката. Такова мнение изрази 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на NOVA NEWS. 
"Г-жа Комитова не иска да води диалог с браншовата камара "Пътища", с което поставя под въпрос индустриалните 
отношения в Европа. Тя иска да разговаря със собствениците на фирми, а те са се сдружили", коментира още Велев. 
Според него от инфлацията при планиран недостиг от 5 млрд. лева, има излишък 1 млрд. лева. 
От своя страна Пламен Димитров от КНСБ сподели, че става дума за около 40 млн. лв. неизплатени на строителите. Те са 
изработени от 6 месеца, не е имало и аванс. Договорката е била да бъдат платени до миналия петък, но това не е сторено. 
По думите му мнозина от работниците имат и заеми, които не могат да върнат. Той определи неизплащането на средствата 
като опит на служебното правителство да не се поема отговорност, защото му се вижда прекомерна. 
 
 

https://nova.bg/news/view/2021/10/11/342525/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
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В. Труд 
 
√ Васил Велев за протеста на пътните строители: Пари има, за да се разплатят на хората, които са си свършили работата 
Госпожа Комитова не иска да води диалог с браншовата камара „Пътища“, с което поставя под въпрос индустриалните 
отношения в Европа. Тя иска да разговаря със собствениците на фирми, а те са се сдружили". Това каза пред Nova News 
Васил Велев от АИКБ. 
„Пари има, за да се разплатят на хората, които са си свършили работата, както и да се компенсират потребителите на 
свободния пазар за високите цени в енергетиката. Има натиск от членовете на АИКБ за протестни действия“, допълни още 
Васил Велев. 
От своя страна Пламен Димитров от КНСБ сподели, че става дума за около 40 млн., които са изработени от 6 месеца и не 
са платени, не е имало и аванс. Тези пари, по договорка, е трябвало да бъдат платени до миналия петък, но това не се е 
случило. 
„Искаме увеличение на прага за бедност, както и компенсация на училищата заради високите цени на тока и газа“, каза 
Пламен Димитров. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Премиерът обяви мерки, с които сметките за ток на малкия и среден бизнес ще намалеят с около 30 лв./MWh 
Служебното правителство трябва да очертае посоката на въглищния преход при липсата на национална енергийна 
стратегия и сериозни дефицити в нормативната база, заяви президентът Радев 
Служебният премиер Стефан Янев обяви пакет от мерки, с които сметките за ток на малките и средни предприятия ще 
намалеят с около 30 лева на мегаватчас (MWh). 
По време на 15-тата годишна среща на бизнеса с правителството Янев заяви: 
"Тази мярка ще може да се комбинира и с помощта от 50 лева за мегаватчас изразходвана електроенергия, когато тя влезе 
в сила. Работим и върху възможността за създаване на клирингова къща, което е механизъм, през който Българската 
независима енергийна борса ще работи за балансиране интересите на производители, търговци и клиенти и ще бъде 
институционализирана нова борса". 
Сред мерките са още промяна в методиката за определянето на цените от доставчик и в правилата за работа на 
организирания борсов пазар, включително отпадането на застраховката "гаранция". 
Служебното правителство трябва да очертае посоката на въглищния преход при липсата на национална енергийна 
стратегия и сериозни дефицити в нормативната база, заяви президентът Румен Радев по време на 15-ата годишни среща 
на бизнеса с правителството: 
„Да се каже ясно какъв ще е нашият въглищен преход, кога ще приключи този преход, с каква динамика, в какви 
параметри". 
Европа също е изправена пред тежки решения в енергетиката, които ще бъдат дискутирани на Европейски съвет в средата 
на октомври, посочи Радев: 
„Да се организира общ европейски пазар за газ, да се организират общи европейски стратегически резерви за газ. Да има 
данъчни облекчения, само че ние без парламент, ако го решим, няма как да го направим. Да има допълнителни помощи 
за енергийно слабите". 
 
√ Правителството ще предложи на ЕК въглищните централи да бъдат затворени през 2038 или 2040 година 
Правителството ще предложи на Европейската комисия затваряне на въглищните централи в България до 2038 или 2040 
година. Това заяви премиерът Стефан Янев на среща между правителството и бизнеса.  
"Към момента като индикативна дата за прекратяване на използването на въглища в плана е предвидена 2038 година, като 
служебният кабинет все още не е изоставил варианта и договаря и различна дата - 2040 година, като предполагам - 
определянето на тази дата ще бъде ясно до края на тази седмица", каза премиерът. 
Служебният премиер изтъкна, че 38 процента от средствата, които ще поискаме от Европа чрез плана, са насочени към 
прехода отвъд въглищата. Янев е назначил междуведомствена група, която в рамките на месец да изготви енергийна 
стратегия за затварянето на централите. 
 
√ Последен ден за регистрация в ЦИК на кандидатите за президент  
Днес е последен ден за регистрация в ЦИК на кандидатите за президент и вицепрезидент, издигнати от партии, коалиции 
и инициативните комитети. 
Също днес - до 17 часа, Районните избирателни комисии ще регистрират кандидатдепутатските листи за изборите на 14 
ноември. 
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Предстои ЦИК да направи проверка дали издигнатите за депутати отговарят на изискванията на Изборния кодекс, 
включително дали не фигурират в повече от две листи и дали са само с българско гражданство.  
 
√ Единният регистър по Изборния кодекс ще бъде отворен на 15 октомври  
Единният регистър по Изборния кодекс ще бъде отворен на 15 октомври, съобщиха от Сметната палата. 
В него се подава информация от политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети - участници в 
изборите за президент и вицепрезидент и в предсрочния парламентарен вот. 
От Сметната палата подчертават, че за двата вида избори се води различен отчет. 
До 20 октомври трябва да са подадени всички налични до момента данни, а при промяна - тя се отразява до 7 дни от 
настъпването ѝ. 
 
√ Пореден протест на пътностроителния бранш  
И днес пътностроителните работници излизат на протест в центъра на София, организиран от браншовата камара 
„Пътища“. 
Причината за недоволството им е неразплащането от страна на държавата на над 900 милиона лева по договори с Агенция 
„Пътна инфраструктура“ за извършена дейност. 
Протестиращите настояват и за оставката на ресорния служебен министър Виолета Комитова. 
 Вчера от браншовата организация внесоха в агенцията нотариални покани за  изплащане на задълженията по договорите. 
Ако това не стане, фирмите ще потърсят парите си по съдебен път. 
 
√ България пое нов дълг за 500 млн. лева чрез ДЦК на вътрешния пазар  
Страната ни пое нов дълг от половин милиард лева под формата на държавни ценни книжа, съобщиха от Министерството 
на финансите. 
Така новият дълг от началото на годината достига един милиард и 800 милиона лева при възможен лимит от 4 милиарда 
и половина. 
Емисията от 5-годишни книжа постигна отрицателна доходност от минус 0,02 %. Тя обаче е доста по-неблагоприятна (по-
висока) за държавата от предишните предлагания на същите книжа. 
През февруари доходността на емитираните 5-годишни книжа бе минус 0,17 на сто, преотворената емисия през март 
постигна доходност от -0,10%, а през септември същата емисия ДЦК постигна доходност от -0,15%. 
Общият размер на подадените поръчки достигна 616,60 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 1,23. 
Това е най-ниският коефициент на покритие на този тип 5-годишни книжа, след като през февруари той достигна 2,10 
пункта, през март спадна до 1,53 пункта, а преотворената през септември емисия 5-годишни ДЦК постигна коефициент на 
покритие от 2,12 пункта. 
И този път най-голям интерес към книжата имаше от страна на банките (93,8%), следвани от застрахователните дружества 
(2,2%), пенсионни фондове (1,6%) и други инвеститори (2,4%), става ясно от съобщението на финансовото министерство. 
 
√ Горските инспектори имат право да конфискуват дърва за огрев, закупени без документи  
Горските инспектори имат право да конфискуват дърва за огрев, които са закупени без документи, предупреждават от 
природозащитната организация Световен фонд за дивата природа (WWF) и припомнят, че чрез незаконния добив на 
дървесина сивият сектор в горското стопанство у нас генерира скрити приходи от около 150 млн. лева годишно. 
Със застудяването на времето кампанията по закупуване на дърва за огрев е в разгара си. 
Въпреки твърденията, че държавата е осигурила над 1 милион кубика дървесина за населението, на места в страната има 
недостиг, а това изкушава хората да купуват дърва без документи. 
Затова и природозащитниците припомнят - ако не искате да станете част от бракониерския бизнес, изисквайте превозни 
билети от доставчика си, проверете дали дървата, които ви докарват, имат контрол на горска, производствена или 
общинска марка. 
При основателни съмнения за незаконна сеч или транспорт сигнализирайте на телефон 112, защото ако се окаже, че сте 
купили дърва без изрядни документи, те подлежат на отнемане, а вие - на глоба. 
От Агенцията по горите съобщават, че вече има наложени такива санкции, макар че по социални причини мярката се 
прилага в краен случай. 
 
√ Ако изпуснеш злато и книга, първо вдигни книгата - БАН на 152 години  
С тържествено събрание Българската академия на науките ще отбележи 152 години от основаването си. Честването ще се 
проведе в зала „Проф. Марин Дринов и ще се излъчва на живо на интернет страницата на БАН www.bas.bg. 
Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще изнесе приветствие. Академично слово на тема "Ако изпуснеш злато и 
книга, първо вдигни книгата" ще произнесе чл.-кор. Иван Илчев. 
По време на честването ще бъдат връчени наградите на Академията за журналисти – 2020 г. 
Българската академия на науките (БАН), правоприемник на Българското книжовно дружество (БКД) е най-старата и най-
голямата научна институция в страната, основана девет години преди Третата българска държава. 
Сред основателите на Българско книжовно дружество през 1869 в Браила са видни възрожденски личности като Марин 
Дринов (професор в Харковския университет), Васил Друмев (по-късно министър-председател на Княжество България и 
Търновски митрополит), Гаврил Кръстевич (губернатор на Източна Румелия). 
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√ Д-р Венелин Тодоров – носител на голямата Награда „Джон Атанасов“ 2021  
Носител на голямата награда „Джон Атанасов“ за тази година е 34-годишният доктор по математика Венелин Тодоров, 
който работи в България в Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на 
науките. Основните постижения на Венелин Тодоров са свързани със създаването на високоефективни подходи за 
оптимизация на алгоритми и моделиране на сложни системи. 
Разработените от учения алгоритми намират приложение при моделиране на невронните мрежи в изкуствения интелект, 
киберсигурността, високопроизводителните пресмятания в квантовата механика и финансовата математика. 
Д-р Венелин Тодоров е главен герой в “Нашият ден“. 
“Любимо ми беше още от ученик да решавам различни задачи. В началото ми помагаше баща ми, след това започнаха 
математически състезания, аз много се запалих. Беше ми много интересно да решавам математически проблеми. След 
това в Математическата гимназия в Русе задълбочих познанията си. Попаднах на хубава учителка по математика – г-жа 
Аврамова. В 12 клас вече ми дадоха оценка от националната олимпиада и с нея нямаше нужда да ходя на изпит, а направо 
ме приеха в Софийския университет с математика. Майка ми изигра ключова роля от Русе да дойда в София. 
В Софийския университет записах математика, след това магистратура по приложна математика и така се стигна отново по 
интересен начин се отвори докторантско място в БАН, където в момента работя." 
Вдъхновителите 
"Ще кажа имената на Блез Паскал, Исак Нютон, в по-късно време това е Вернер Хайзенберг, но тези учени са имали 
разностранни интереси." 
Наука и религия 
"Противопоставянето между двете е фиктивно или изкуствено внушено, защото, ако проследим началото на модерната 
наука от 16-и век, част от нейните основоположници – Нютон, Декарт, Лайбниц, Паскал – са били вярващи. 
Дори Нютон в своя труд “Математически основи на натурфилософията“ завършва със своите изчисления и накрая казва, 
че от всичко, което е постановил, вижда, че този красив свят, изпълнен със слънцето, кометите, планетите, звездите, няма 
как да възникне в резултат на случайност, а е дело на един интелигентен разум, който той нарича Господ." 
Занимания в Института 
"Най-общо казано, прилагам математиката и в други науки. С това какво представлява моделиране на сложни системи с 
голяма разменност, обикновено се опитваме да намерим описание на взаимовръзките между величините в дадена реална 
система, посредством различни уравнения. Разглеждаме различни системи – било то някаква финансова или квантова, 
или пък екологична." 
Чуйте д-р Венелин Тодоров в звуковия файл. 
 
√ ЕK пуска на пазара дебютни зелени еврооблигации по програмата "Следващо поколение ЕС"  
Европейският съюз е наел банки за своята встъпителна емисия от зелени облигации по програмата "Следващо поколение 
ЕС", с падеж през февруари 2037 г. и размер на емисията от 12 милиарда евро, заяви в понеделник една от водещите банки 
мениджъри, цитиран от агенция Dow Jones news. 
Сделката ще бъде стартирана във вторник при условията на пазара на облигации, съобщи още той. 
Банките, наети като съвместни водещи мениджъри по сделката, са Bank of America Securities, Credit Agricole CIB, Deutsche 
Bank, Nomura и TD Securities, докато Danske Bank, Intesa и Santander ще изпълняват ролята на съводещи мениджъри. 
Постъпленията от емисията ще бъдат използвани за девет широки категории разходи, включително енергийна 
ефективност, чиста енергия и адаптация към изменението на климата, в съответствие с рамката за зелени облигации по 
програмата "Следващо поколение ЕС" (NextGenerationEU, или NGEU). 
 
√ The Telegraph: ЕС преговаря с Русия за закупуване на спешни газови резерви  
Европейската комисия води преговори с Русия за закупуване на спешни резерви на природен газ от името на ЕС, опитвайки 
се да ограничи рекордно повишаването на цените на горивата, съобщава в понеделник британското издание The Telegraph, 
позовавайки се на източници от Европейския съюз. 
Планира се процесът да бъде подобен на предишния опит със стратегическото масово закупуване на ваксини срещу 
коронавирус за целия съюз с цел да се търсят по-ниски цени. Смята се, че за подобно решение настоява Испания, като 
Франция, Гърция и Чехия също са изразили цялостна подкрепа за подобно действие. 
В сряда пък се очаква Европейската комисия да публикува своя "инструментариум" за националните правителства, целящ 
да помогне за ограничаване на въздействието на натиска, провокиран от високите цени на газа. 
Седмица по-рано руският президент Владимир Путин заяви, че Кремъл е готов да доставя повече петрол и природен газ 
за стабилизиране на пазарите на горива. 
 
√ Молдова иска от ЕС спешни доставки на газ през Румъния  
Молдовското правителство възнамерява да се споразумее с Европейския съюз за допълнителни покупки на газ през 
съседна Румъния поради намаляване на доставките от руския концерн "Газпром", пише „Файненшъл Таймс“, цитиран от 
БГНЕС. 
Договорът за газ между "Газпром" и Кишинев приключи в края на септември. На 1 октомври стана известно, че 
споразумението е удължено с един месец, докато преговорите за дългосрочна сделка продължават. 
Цената на синьото гориво за Молдова достигна 790 долара за хиляда кубически метра, като средната годишна цена е 200 
долара. 

https://bnr.bg/post/101539282/venelin-atanasov
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В понеделник властите в Кишинев обявиха възможността за закупуване на газ от Румъния и други държави членки на ЕС, 
както и от Украйна. 
Според „Файненшъл Таймс“ Молдова иска от Брюксел спешни доставки на синьо гориво и иска с помощта на ЕС да 
промени реда на закупуване на румънски газ, тъй като Букурещ е загрижен за покриване на собствените си нужди. 
В момента Кишинев купува синьото гориво от „Газпром“ по договор, подписан преди 13 години, като цените по него са 
обвързани с цената на петрола. 
 
√ Румъния: Президентът предложи Дачиан Чолош за премиер  
Румънският президент Клаус Йоханис предложи за премиер на страната Дачиан Чолош - центрист, който вече е оглавявал 
изпълнителната власт в страната. 
Миналата седмица с вот на недоверие беше свален кабинетът на Флорин Къцу. Част от досегашната коалиция беше и 
либералният Съюз за спасение на Румъния, оглавяван от Дачиан Чолош, като от партията миналия месец отказаха да 
участват в правителство, ръководено от Къцу. 
По думите на държавния глава на Румъния на консултациите днес той е получил предложение за премиер само от тази 
политическа сила. 
Чолош беше премиер на Румъния между 2015 и 2017 година, назначен отново от Клаус Йоханис.  
 
√ Кипър обяви нови програми за насърчаване на заетостта  
Нови програми за субсидирана заетост и обучение за над 10 млн. евро обяви правителството на Кипър. Само за един месец 
- през септември спрямо август, регистрираните безработни в страната са намалели с една трета. 
С новите планове правителството ще подкрепи бизнеса и работещите, след като в края на октомври спира специалните 
програми за финансова помощ за тях, прилагани по време на пандемията. 
Мерките са насочени основно към наемане и обучение на млади безработни и хора с увреждания. Най-голямата сума от 
4 млн. евро е предназначена за стимули за заетост на целевите групи. 
Вече три месеца подред безработицата в Кипър спада значително. През септември в бюрата по труда са регистрирани 
малко над 11 000 души, което показва намаление от 30% в сравнение с август. На годишна база – септември тази година 
спрямо септември миналата, спадът е над 63%, съобщи Статистическата служба. 
Заради недостига на работна ръка, който Кипър изпитва, министърът на труда разреши в 7 икономически сектора да могат 
да бъдат наемани търсещи убежище граждани на трети страни. От октомври около 3500 бежанци и мигранти могат да 
намерят работа в селското стопанство, в кланици, нощна смяна в хлебопроизводството и млечната промишленост, хамали 
и други нискоквалифицирани дейности. 
 
√ УС на МВФ подкрепи Кристалина Георгиева  
Управителният съвет на Международния валутен фонд изрази пълно доверие в управляващия директор Кристалина 
Георгиева след преглед на обвиненията, че оказвала натиск на персонал на Световната банка за промяна на данни в полза 
на Китай, предаде Ройтерс. 
Но американската финансова министърка Джанет Йелън предупреди Георгиева, че ще следи ситуацията и ще разгледа 
всякакви нови факти или разкрития, призовавайки за активни стъпки към засилване на доверието в МВФ. 
24 членния борд и финансовото министерство на САЩ публикуваха подробни становища след едноседмичен маратон от 
срещи заради действията на Георгиева като шеф на Световната банка, които поставиха под въпрос ръководството ѝ на 
МВФ. 
Тя бе обвинена към Георгиева в оказване на натиск на служители на Световната банка да манипулират данни в полза на 
Китай, докато българката беше директор там. Тя отрича обвиненията. 
От представените данни за разследването за адвокатската кантора не може да се направи категоричен извод, че тя е 
изиграла неправомерна роля в изготвянето на класацията „Да правиш бизнес“ през 2018, е заключението на борда. 
В петък Франция и други европейски правителства подкрепиха Кристалина Георгиева за завършването на мандата ѝ в 
Международния валутен фонд, а Съединените щати и Япония поискаха пълно разглеждане на обвиненията. 
 
√ Талибаните преговарят в Доха с представители на ЕС и САЩ  
Талибаните ще проведат преговори лице в лице с европейски и американски представители, потвърдиха вчера от 
Европейската служба за външна дейност на фона на продължаващи дипломатически усилия на ислямистите да получат 
международна подкрепа, предаде АФП. 
Новите управници на Афганистан търсят признание, както и подкрепа, за да избегнат хуманитарна катастрофа, след като 
се върнаха на власт през август, когато американските сили се изтеглиха, прекратявайки продължила 20 години война. 
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова света да дари още пари на Афганистан, който е поел към 
икономически колапс, но осъди „нарушените“ обещания на талибаните към афганистанските жени и момичета. 
Говорителката на ЕСВД Набила Масрали заяви, че официални лица от САЩ и Европа ще се срещнат днес в Доха с 
представители на новите афганистански власти за преговори, организирани с помощта на Катар. 
Масрали уточни, че срещата „ще позволи на САЩ и ЕС да обърнат внимание на проблеми“, сред които свободното 
напускане на страната, достъпа до хуманитарна помощ, уважение към правата на жените и предотвратяване на 
превръщането на Афганистан в убежище за терористични организации. 
„Това е неформална среща на техническо ниво. Тя не представлява признаване на „временното правителство“, посочи 
Масрали. 
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√ Световната банка: Дългът на бедните страни нарасна с 12% до рекордните 860 млрд. долара през 2020 г.  
Дълговото бреме на държавите с ниски доходи в света нарасна с 12% до рекордните 860 млрд. долара през 2020 г., тъй 
като страните отговориха на коронавирусната криза с масивни фискални, парични и финансови пакети за стимулиране, се 
казва в доклад, публикуван в понеделник от Световната банка и цитиран от Ройтерс. 
Президентът на Световната банка Дейвид Малпас заяви, че докладът показва драматично нарастване на дълговата 
уязвимост, пред която са изправени страните с ниски и средни доходи, и призова за спешни стъпки, за да се помогне на 
държавите да достигнат по-устойчиви нива на дълга. 
"Нуждаем се от цялостен подход към проблема с дълга, включително намаляване на дълга, по-бързо преструктуриране и 
подобрена прозрачност“, посочи Малпас при представяне на новия статистически доклад за международния дълг през 
2022 г. 
"Устойчивите нива на дълга са жизненоважни за икономическото възстановяване и намаляването на бедността“, допълни 
той. 
В доклада се посочва, че външният дълг на страните с ниски и средни доходи се е увеличил общо с 5,3% през 2020 г. до 8,7 
трлн. долара, засягайки държави във всички региони. 
В същото време ръстът на външния дълг изпреварва брутния национален доход (БНД) и ръста на износа, като 
съотношението външен дълг към БНД, с изключение на Китай, е нараснало през 2020 г. с пет процентни пункта до 42%, 
докато съотношението дълг към износ се е повишило до 154% през миналата година от 126% през 2019 г. 
Малпас заяви, че усилията за преструктуриране на дълга са спешно необходими предвид изтичането в края на тази година 
на Инициативата за преустановяване на обслужването на дълга  (DSSI), договорена от Групата на 20-те водещи икономики, 
която инициатива предложи временно отлагане на плащанията по дълга. 
През миналата година Г-20 и Парижкият клуб на официалните кредитори стартираха Обща рамка за третиране на 
дълговете, за да преструктурират неустойчивите дългови ситуации и продължителния недостиг на финансиране в 
държави, отговарящи на изискванията на DSSI. Досега обаче са кандидатствали само три държави - Етиопия, Чад и Замбия. 
Докладът на СБ показа, че нетните финансов потоци от многостранни кредитори към страни с ниски и средни доходи са 
нараснали до 117 млрд. долара през 2020 г., което е най-високото ниво за последното десетилетие. 
Нетното кредитиране на страни с ниски доходи се е увеличило с 25% до 71 млрд. долара, което също е 10-годишен връх, 
като МВФ и други многостранни кредитори са предоставили 42 млрд. долара, а двустранните кредитори - 10 млрд. долара, 
посочва Световната банка. 
Кармен Райнхарт, главен икономист на Световната банка, заяви, че предизвикателствата, пред които са изправени 
страните със силно задлъжнялост, могат да се влошат с покачването на лихвените проценти. 
"Политиците трябва да се подготвят за възможността за дългове, когато условията на финансовите пазари станат по-малко 
благоприятни, особено в развиващите се пазари и развиващите се икономики", каза тя. 
 
БНТ 
 
√ Радев: Очаквам нормална предизборна кампания, ако избегнем компроматите  
Държавният глава Румен Радев заяви пред медиите, че включването на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ в президентската 
надпревара по никакъв начин не го притеснява. 
Каза също, че поздравява служебното правителство и здравния министър за начина, по който се справят с ковид кризата 
на фона на тежкото наследство. 
Няколко часа след като представители на инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Румен Радев - Илияна 
Йотова внесе регистрацията им в ЦИК, държавният глава отговори на журналистически въпроси. 
"Мисля, че с този ход господин Карадайъ отправя послание към своите избиратели, към членовете на своята партия, 
в опит максимално да ги мобилизира", коментира той кандидатурата на Мустафа Карадайъ за президент от ДПС. 
БНТ: А опасявате ли се ,че това по някакъв начин ще отведе до отлив на избиратели от Вас? 
- По никакъв начин не се опасявам. Мисля, че хората ясно разбраха какъв трябва да е утрешният ден на България.  
Румен Радев пожела успех на Мустафа Карадайъ и добави, че кандидатурата на лидера на ДПС няма да се отрази на 
предизборната кампания. 
"Мисля, че ще бъде нормална кампания, ако избегнем войната с компроматите", коментира Радев. 
По думите на държавния глава компроматите никога не са спирали, а очакването му е те да бъдат изострени по време на 
кампанията. Коронакризата у нас бе сред коментираните от него теми. 
"Наистина поздравявам служебното правителство и министъра на здравеопазването и целия му екип за усилията, 
които полагат, за да се справят с тази тежка криза въпреки нерадостното наследство и разбитата система на 
здравеопазването", заяви Радев. 
Държавният глава не коментира протестите на пътния бранш, а за ситуацията със заседналия кораб "Вера Су" отново 
подчерта, че държавата ни е била напълно неподготвена. 
 
√ Директорът на браншова камара "Пътища": Исканията на протестиращите са чисто икономически  
Опитът да се политизира протестът на пътищарите е жалък. Нашите искания са чисто икономически. 
Това каза в "Денят започва" инж. Лазар Лазаров, изпълнителен директор на браншова камара "Пътища". 
"Опитите да се политизира този протест са много жалки и няма да доведат до нищо съществено. Исканията на 
протестиращите, които ние представляваме като браншова организация, са чисто икономически“. 
Той отрече твърденията, че зад протеста стоят политически интереси. 

https://bntnews.bg/news/direktorat-na-branshova-kamara-patishta-iskaniyata-na-protestirashtite-sa-chisto-ikonomicheski-1171602news.html
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"Аз съм готов да застана на всякакъв детектор. По никакъв начин нито един политик не се е обадил, нито по някакъв 
начин е въздействал тези протести да се случват. Протестите възникнаха и ескалираха след петък след едно 
неуважение от страна на ръководството на Министерство на регионалното развитие, а преди това се водиха 
косвени разговори. За съжаление това, което се изказва от министър Комитова, че тя четири месеца се е срещала с 
браншова камара "Пътища", не е вярно“, каза инж. Лазаров. 
На въпрос защо няма собственици на фирми на тези протести, инж. Лазаров отговори: 
"Поредната лъжа. Точно в 10.25 ч. десет или повече собственици влязоха във фоайето на Министерство на 
регионалното развитие, бяха пренасочени от съответните служители в зала "Пресцентър“ и там чакаха около 20 
мин. Самите собственици казаха: "ние стоим тук на топло, никой не идва да ни обърне внимание, а нашите хора 
стоят на дъжда и мръзнат. Това ескалира напрежението сред хората“. 
Не може от април месец досега да няма никакво плащане, освен едно към Държавно дружество "Автомагистрали“, обясни 
инж. Лазаров. Според него няма желание да се плати на пътищарите. 
Договорите са абсолютно идентични за всички, независимо дали за държавна фирма, или за частна. Как платиха на 
държавната фирма преди два месеца 10 млн., а на нито един от останалите контрагенти, дори и по договори, които според 
техните твърдения са абсолютно чисти - това са 15 договора. За мен няма желание да се плати, добави още директорът на 
браншова камара "Пътища". 
 
√ Кризата с недостига на кадри у нас се задълбочава  
Недостигът на кадри у нас се задълбочава, показва национално представително проучване на Българската конфедерация 
по заетостта. 
Според него у нас има нужда както от специалисти, така и от нискоквалифицирана работна ръка. Заради това вече се 
наемат хора не само от Украйна и Молдова, но също така от Виетнам и Западна Европа. 
Мирослава Андреева е специалист по човешки ресурси в голяма IT компания с офиси в Пловдив, София и Ниш. Дружеството 
е специализирано в разработката на уеб и мобилни приложения, които станаха все по-търсени след ковид кризата. 
Те обаче се оказват недостатъчни и компанията вече набира и чужденци. 
Задълбочаващ се недостиг на кадри отчитат и от една от компаниите за набор на персонал. 
"В момента на някой ако му се работи, трудно може да остане без реализация, разбира се, тук става въпрос за 
изисквания", казва Георги Първанов, консултант "Човешки ресурси". 
Фирмата вече има поръчки от клиенти за внос на кадри. 
"Добрата новина е на връщащи се българи, и то не само в София, но и в цялата страна, но това е един крайно 
недостатъчен ресурс, освен молдовци и украинци, които досега се внасяха, сега новата мода от миналата година е да 
внасяме хора от Киргистан, Узбекистан, ние самите в тази посока работим", коментира още Първанов. 
Според данни на Българската конфедерация по заетостта, най-голямо търсене на хора се забелязва в информационните 
технологии, а най-ниско - в хотелиерския и ресторантьорския бизнес. 
"Това, което забелязваме, са положителни нагласи, но все пак, комбинирано с липсата на кадри, която в България е 
от доста години насам. Аз мисля, че не трябва да бъдем радостни, защото положението не е толкова радостно", 
каза Надя Василева . 
Според изследването най-много хора ще се търсят в София, Пловдив и Варна, а по-скромно ще бъде в Русе и Бургас. 
Повечето от работодателите - около 71% - не могат да запълнят отворените си позиции. Този процент преди девет години 
беше 41% и се е увеличил драстично. 
Интересен факт е, че от края на тази година се очаква да бъде отворена нова позиция във всички фирми: това ще бъде 
човек, който да следи колегите си и да докладва на държавата, ако има съмнения за нередности. 
Вижте повече във видеото. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Законопроект на МФ предвижда бизнесът да може да коригира начисления ДДС при ревизия 
Пламен Донев, старши мениджър в "Делойт България", в ефира на предаването “Бизнес старт”, 11.10.2021  
Според предложението, което е внесено за обществено обсъждане от Министерството на финансите, данъчната ставка от 
9% ДДС ще остане до края на извънредната епидемична обстановка и ще важи за всички стоки и услуги, които към момента 
се ползват от намалена ставка. Това заяви Пламен Донев, старши мениджър в "Делойт България", в ефира на предаването 
“Бизнес старт” с водещ Христо Николов.  
“Предложението за това продължение е логичнo, а аргументът бе извънредната обстановка. Но имаше и 
предложения да се разшири обхвата на стоките и услугите, които ползват намалена данъчна ставка. Както и това 
намалено ДДС да трае вечно. Предстои да видим как ще се развие фискалната политика в следващия парламент.”   
Пламен Донев посочи, че позитивите от намаляването на данъчната ставка върху бизнеса са чудесен пример за 
“еднопосочна ценова еластичност”. Този ефект се характеризира с това, че с увеличаването на данъчната ставка скачат и 
цените за крайния потребител. Но когато ДДС-то падне, бизнесът печели повече, крайният потребител плаща същата цена.  
Гостът заяви, че най-важната промяна във фискалната политика на страната е, че вече бизнесът ще има възможността да 
коригира начисления ДДС в следствие на данъчна ревизия.  
“Години наред имаше спор между данъчната администрация и бизнеса, който беше свързан с отказа на данъчен 
кредит при извод за липса на реална доставка.  Това водеше до нарушаване на принципа на неутралност на данъка. 

https://bntnews.bg/news/krizata-s-nedostiga-na-kadri-u-nas-se-zadalbochava-1171569news.html
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Идеята на ДДС е да облага крайното потребление и като приход към бюджета влиза онази сума на данъка, която е 
стигнала до крайния потребител.”  
Когато се отказва данъчен кредит без да се прави корекция на начислението от страна на доставчика, това води до 
неоправдан бюджетен приход.  
“Има много дела по този казус, някои и в Съда на Европейския съюз. Чак сега има наченки, че практиката ще се оправи.”  
Финансовият експерт обясни, че когато данъчен кредит бъде отказан, като сумата може да е равна на милиони и няма 
начин тези средства да бъдат възстановени, защото доставчикът няма право да внася промени, то бизнесът фалира заради 
данъчния удар. 
“Това беше ползвано като тормоз или до някаква степен административен произвол спрямо бизнеса. И е много хубаво, 
ако законопроектът, по начина по-който е формулиран в момента, бъде приет в Народното събрание и проблемът 
се реши.”  
Пламен Донев посочи, че над 50% от съдебните дела, които се водят във връзка с ДДС, са точно заради отказ на данъчен 
кредит. Когато бизнесът получи възможност за корекция на ДДС ставката в случаи на данъчна ревизия, тогава ще бъде 
освободен и административен ресурс на данъчните органи, които ще могат да се занимаят с реални злоупотреби.   
Целият разговор можете да гледате във видеото. 
 
√ Българската банка за развитие предлага кредити на предприемачи от уязвими групи 
„ББР Микрофинансиране“ е за сегмент, който е извън полезрението на търговските банки и общите мерки и програми 
Българската банка за развитие ще подпомага представителите на уязвими групи, които искат да стартират собствен бизнес. 
„ББР Микрофинансиране“ ще отпуска заеми на фирми и самонаети лица, включително на безработни, младежи и хора с 
увреждания. Продуктът е насочен в подкрепа и на социални предприятия - т.нар. бизнеси с мисия, съобщават от банката. 
Програмата ще даде възможност на малките и средните предприятия да ползват инвестиционен или оборотен кредит до 
50 000 евро (97 791 лв.) при облекчени условия и с 25% по-ниски лихвени проценти, спрямо стандартните условия на ББР. 
Срокът за погасяването му е по-дълъг спрямо подобни продукти на финансовия пазар. 
Гаранционният ресурс по програмата на „ББР Микрофинансиране“ е 1 млн. лв., а обемът на кредитите за крайни 
получатели се очаква да достигне 5 млн. лв. 
С подкрепата се цели подобряване на достъпа до финансиране на стартиращи и социални предприятия, както и 
подпомагане на социалното предприемачество в придобиването на материални и нематериални активи за развитие или 
разширяване на дейността. 
Дъщерното дружество на ББР сключи гаранционно споразумение за ползване на портфейлна гаранция с таван на загубите 
за микрофинансиране с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фондът на фондовете). Ресурсът 
е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020” (ОПРЧР), съфинансирана със средства от 
Европейския социален фонд. 
Социалните предприятия разработват и прилагат иновации,  стимулиращи  социалното и икономическото развитие, 
предлагат нови стоки и публични услуги и променят стереотипите в пазарната и непазарната среди. Новият продукт на 
„ББР Микрофинансиране“ е създаден за този специфичен сегмент в икономиката на страната, който обикновено остава 
извън полезрението на търговските банки и общите мерки и програми. 
 
√ Европейският съюз има ангажимента сам да се грижи за отбраната си 
Велизар Шаламанов, бивш военен министър и председател на НС на Агенцията на НАТО по комуникации и информация, 
в ефира на предаването “Клуб Investor” 
Тихоокеанския регион е точка на сътрудничество между САЩ, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия още от преди 
Втората световна война. Точно толкова старо е и съперничеството с Китай, защото политиката на натиск в региона и 
ограничения на корабоплаването и въздухоплаването на Пекин не са от вчера. Съюза Aukus бе една естествена стъпка да 
се подсигури преимуществото на САЩ и техните съюзници. Това заяви Велизар Шаламанов, бивш военен министър и 
председател на НС на Агенцията на НАТО по комуникации и информация, в ефира на предаването “Клуб Investor” с водещ 
Ивайло Лаков.  
“Това е район извън зоната на отговорност на НАТО, по отношение на Алианса няма конфликти и припокриване. По 
отношения на амбицията на Европа да играе по-важна роля в целия свят, това е въпрос на повишаване на 
външнополитическия капацитет на ЕС.”  
Велизар Шаламанов цитира член 2 и 3 от Североатлантическия договор, в които се казва, че НАТО и съюз от държави и 
всяка една от тях има задължение да създава сама своята отбранителна система. Разбира се, това се случва в съответствие 
с отбраната на останалите държави, но това не отменя ангажимента дадената страна и сама да се грижи за собствената си 
сигурност. ЕС, както и всяка една държава-членка на блока, имат същия този ангажимент и не бива да разчитат само на 
НАТО.  
Експертът по сигурност и отбрана акцентира на нуждата държавите от ЕС да се стремят към това да отделят 2% от своето 
БВП за отбранителния си капацитет. В това число се включва и Германия, която по “исторически разбираеми причини” 
държи бюджета си за армия доста под тези 2%. За сметка на това, страни като Франция трябва да споделят постиженията 
си в областта на сигурността и да дават добрия пример.  
“За да има консенсус по външнополитическите теми, трябва да има ясна визия и лидерство, както и конкретни 
проекти с конкретни цели. Нужно е и ЕС да се отърве от зависимостта си от Русия, като тук говорим енергийно, в 
областта на сигурността и добросъседството.” 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/98827-zakonoproekt-na-mf-predvizhda-biznesat-da-mozhe-da-korigira-dds-stavkata-pri-reviziya
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Велизар Шаламанов посочи и конкретен пример, който демонстрира “купчината камъни в градинката на България” - 
нуждата да се изпрати в Русия черната кутия от падналия МиГ-29 на майор Валентин Терзиев, за да се разчете.  
“Ако малка страна като България, която е и с по-нисък БВП, все пак успее да разреши своите проблеми на политическо, 
лидерско и визионерско ниво и то дори само в границите на собствената си територия, тя може да има силен глас и 
да дава добър пример.”  
Бившият военен министър посочи, че България през 2014 г. е поела ангажимента да отделя 2% от сравнително ниското си 
БВП за отбрана. Тези пари трябва да се използват целесъобразно, защото в рамките на 1 година те не са много, но 
погледнато в перспектива, например 10 години напред, сумата става значително по-голяма. Шаламанов посочи, че има 
нужда да бъдат спрени и корупционните течове в областта на отбраната, защото те са не по-малко от във всеки друг сектор.  
Целият разговор можете да гледате във видеото. 
 
√ Байдън каза, че данните за заетостта показват ръста в икономиката 
Джо Байдън, президент на САЩ 
„За първи път от март 2020 г. равнището на безработица в Америка е под 5 %. Само осем месеца след като станах 
президент, в разгара на кризата на общественото здраве и икономическа криза, сега безработицата е спаднала под 5 
процента до 4.8%. 
Нека просто повторя: докладът е за понижената безработицата до 4.8%. Значително подобрение откакто встъпих в 
длъжност и знак, че възстановяването ни върви напред, дори пред лицето на Ковид пандемията. Това подобрение има 
широк отзвук. Безработицата при латиноамериканските работници намалява, а равнището на безработица сред афро-
американците спадна с почти процент и сега е под 8 процента за първи път от 17 месеца. 
Спадът от 496 000 при дългосрочната безработица е вторият най-голям спад за един месец, откакто се води отчет за това. 
Най-големият беше през юли. Така че през последните три месеца видяхме понижение от 1.3 милиона при дългосрочната 
безработица. Това е най-големият спад на тримесечна база при дългосрочната безработица, откакто сме започнали да 
водим отчет през 1948 г. 
Работещите американци виждат, че и техните приходи също се увеличават. През септември видяхме едно от най-големите 
увеличения на средните заплати регистрирани някога, изплащани на работещите американци. 
Докладът за заетостта излиза един ден след като министерството на труда установи, че през третото тримесечие на тази 
година броят на съкращенията на работни места е най-ниският в страната от 1997 насам. Като цяло докладът за 
безработицата показва, че миналия месец са били открити почти 200 000 работни места. Над 300 000 в частния сектор и 26 
000 в производството, компенсирани от някои сезонни корекции при наемането на служители в образователния сектор. 
Общата месечна цифра варира, но ако погледнете тенденцията е солидна. 
Средно всеки месец се създават по 600 000 нови работни места откакто встъпих в длъжност. За трите месеца преди да 
поема поста цифрата е била една десета от това, което е постигнато – 60 хиляди спрямо 600 хиляди работни места на месец 
общо.  
Общо създадените работни места през първите осем месеца на моята администрация са близо пет милиона. Работните 
места са се увеличили, заплатите са се увеличили, а безработицата намалява. Това е напредък.“ 
 
√ Лошото време затвори още мини в Китай и задълбочи енергийната криза 
Наводненията затвориха 60 от 682 въглищни мини в провинция Шанси, регион, който произвежда 30% 
електроенергията в страната  
Силните дъждове и наводнения доведоха до спирането на дейността в мини в най-големия китайски регион за добив на 
въглища.  Това доведе до рекорден скок на цените и възпрепятства усилията на Пекин да увеличи енергийните доставки 
през зимата. Наводненията затвориха 60 от 682 въглищни мини в провинция Шанси, регион, който произвежда 30% 
електроенергията в Китай през тази година. Това влошава енергийната криза, която застрашава икономическия растеж на 
страната. Фючърсите на въглищата се повишиха до нови рекордни нива, след началото на търговската сесия в понеделник. 
Затварянията на мините пречат на Китай да увеличи добива на въглища и да осигури захранване за зимния отоплителен 
сезон. Държавният съвет в петък заяви, че ще позволи по-високи цени на електроенергията в опит да стимулира 
производството на фона на нарастващите разходи. 
От Съвета също така казаха, че постепенно ще позволят цялата енергия, използвана за въглища, да се търгува на пазара, 
вместо да подлежи на регулирани цени, и насърчи увеличаването на капацитета в определени въглищни мини. Китайското 
правителство поиска от миньорите да не пестят разходи за увеличаване на доставките на въглища и им даде разрешение 
да работят на пълен капацитет, дори след като достигнат годишните си квоти за нетни емисии. 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/20-klub-investor/98773-evropeyskiyat-sayuz-ima-angazhimenta-sam-da-se-grizhi-za-otbranata-si
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Дори и с тези мерки, Китай може да се сблъска с недостиг в предлагането на въглища от 30 до 40 милиона тона през 
четвъртото тримесечие, заявиха анализатори на Citic Securities в доклад от 8 октомври. Недостигът на гориво може да 
намали промишленото потребление на енергия с 10% до 15% през ноември и декември, което потенциално би довело до 
забавяне на дейността с 30% в най-енергоемките сектори като стоманодобива, химическата индустрия и производството 
на цимент, според UBS Group AG. 
Държавният съвет още допълни, че ще бъде позволено цените на електроенергията да се повишат с цели 20% спрямо 
референтния показател, в сравнение с настоящата граница от 10%. Анализаторите, ръководени от Sun Binbin от Tianfeng 
Securities Co. прогнозират, че такова покачване ще доведе до 0,91% увеличение на общата инфлация, което ще доведе до 
по-малко от 0,5% увеличение на индекса на потребителските цени и около 1% увеличение на индекса на производствените 
цени, поради въздействието от енергоемките индустрии. 
Въглищните фючърси на стоковата борса в Джънджоу се повишиха с 12% в понеделник до 218,54 долара за тон. 
В скоро време се очаква натоварването на електропреносната мрежа да намалее, тъй като високите температури в градове 
като Шанхай и Нанкин, трябва да паднат. Те ще се понижат от сегашните 30 до около 20 градуса по Целзий, според 
Китайската обществена метеорологична служба. 
И все пак студеното време може да бъде предизвестие за дори по-ниски температури, което да увеличи нуждите от 
отопление през зимата. Китайската метеорологична служба прогнозира метеорологичен модел “Ла Ниня” между 
октомври и декември, който може да доведе до по-чести и по-силни студени вълни. 
*Ла Ниня е метеорологичен модел, който се среща в Тихия океан. При този модел силните ветрове издухват топла 
вода на повърхността на океана от Южна Америка до Индонезия. Тъй като топлата вода се движи на запад, 
студената вода от дълбокото се издига на повърхността близо до бреговете на Южна Америка. 
Междувременно продължава обилният дъжд в Шанси, където са загинали най-малко петима души, според South China 
Morning Post. Повече от 120 000 души са евакуирани, съобщи Синхуа в неделя, като 190 000 хектара посеви бяха 
унищожени, а 17 000 къщи се срутиха поради тежкото време. 
 
√ Китайските строителни компании продължават да се борят с фалита 
Строителните предприемачи търсят различни начини, за да погасят задълженията си 
Строителните предприемачи в Китай опитват да получат отсрочки за плащанията или да да обменят дълга си, за да 
избегнат неизпълнение на предстоящите задължения по облигации, тъй като условията на ликвидност в сектора на 
недвижимите имоти се затягат, предава Bloomberg.  
Modern Land (China) Co. иска от притежателите си тримесечно отлагане на падежа на облигации за $250 милиона долара, 
който за момента е на 25 октомври. Компанията обяви, че двама висши ръководители ще отпуснат на строителя около 125 
милиона долара. Xinyuan Real Estate Co. предложи да се изплати само 5% от главницата на облигациите, които дължи до 
15 октомври и да замени този дълг с облигации, дължими до 2023 г. Fitch Ratings определи хода като замяна на проблемен 
дълг и понижи рейтинга на фирмата до C.  
Засиленият контрол от страна на Пекин върху сектора на недвижимите имоти и несигурността относно бъдещето на 
гигантската Evergrande Group предизвика нарастващ риск от фалит за цялата индустрия, тъй като строителните 
предприемачи с по-нисък рейтинг трудно успяват да изпълнят предстоящите задължения. Все повече хора се тревожат, че 
кризата с ликвидността на Evergrande се пренася и върху други строителни компании, тъй като доходността от облигации 
с рейтинг боклук в долари на страната се е покачила до най-високата си стойност от близо 10 години. Китайските 
високорискови облигации деноминирани в долари поевтиняха с още 5 цента спрямо долара в понеделник сутринта, 
съобщават трейдъри. 
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Увеличаването на разходите по заеми за по-рисковите кредитополучатели на Китай води до увеличаване на рисковете за 
рефинансиране, тъй като достъпът на фирмите до офшорния пазар на облигации вероятно ще бъде затруднен. Това може 
да предизвика вълна от фалити в целия сектор на недвижимите имоти. Пропуснатите плащания на фирмите за недвижими 
имоти съставляват 36% от рекордните 27,2 милиарда долара неизпълнени плащания по корпоративни облигации през тази 
година, показват данните, събрани от Bloomberg. И все пак за кредитополучателите, които могат да си го позволят, 
разпродажбата може също да предостави възможност да купят по-евтино облигации и така да укрепят своите баланси. 
Председателят на Yuzhou Group Holdings Co. наскоро купи 5,6 милиона долара от доларовите облигации на компанията 
чрез своите сътрудници, според данни подадени миналата седмица. 
Междувременно инвеститорите все още очакват яснота от Evergrande относно потенциалното преструктуриране или 
решение на кризата с ликвидността, което според някои анализатори може да се проточи с месеци. Част от притежателите 
на облигации на компанията се опасяват, че Evergrande може да продаде активи, на които разчитат, за да подкрепят 
вземанията си, ако компанията се разпадне. В понеделник компанията трябва да изплати 148 милиона долара, показват 
данните, събрани от Bloomberg. Компанията не дава никакви признаци, че е направила дължими плащания по лихви през 
септември.  
Кенет Хо, ръководител на кредитната стратегия на Goldman Sachs Group Inc. смята, че поради кампанията за намаляване 
на задлъжнялостта на Пекин се очаква още фалити на строителни компании. Секторът „се нуждае от някаква промяна в 
политиката, за да възстанови доверието“. 
 
√ Светът изгражда нова енергийна система, но дълго ще разчита на старата 
Сегашната ценова криза показва колко труден ще бъде енергийният преход  
Светът преминава през първата сериозна енергийна криза по време на енергийния преход, но определено няма да е 
последната, пише Bloomberg. 
Недостигът, който разтърси пазарите на природен газ и електроенергия от Обединеното кралство до Китай удари точно 
когато търсенето рязко се увеличи след пандемията. Но планетата е преминавала през периоди на волатилност в сферата 
на енергетиката, които са продължавали десетилетия. В този случай има една основна промяна и тя е, че най-богатите 
икономики извършват най-амбициозното преструктуриране на енергийните си системи от настъпването на електрическата 
епоха. А все още няма начин да се съхранява енергия произведена от възобновяеми източници. 
Преходът към по-чиста енергия трябваше да направи тези системи по-устойчиви, а не по-крехки. Но действителният преход 
ще отнеме десетилетия през които светът ще продължава да разчита на изкопаеми горива дори когато големите 
производители значително променят стратегиите си за производство на електроенергия. 
„Това е предупреждение, което ни показва точно колко труден ще бъде енергийният преход,“ казва Даниел Йергин, един 
от най-известните енергийни анализатори и автор на книгата „Новата карта: енергетика, климат и сблъсък на нациите.“ В 
зората на фундаменталната промяна, световната енергийна система стана изненадващо по-крехка и по-податлива на 
шокове. 
 

 
 
Да вземем за пример хаоса в Европа. След като по-студената от обичайното зима опразни газовите хранилища, цените на 
газа и електроенергията скочиха след като се оказа, че предлагането не може да смогне на темповете на възстановяване 
на икономиките. Дори Covid-19 да беше ударил преди 20 години, ситуацията вероятно щеше да се повтори. 
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Но сега Обединеното кралство и Европа разчитат на различен енергиен микс. Въглищата почти не се използват и в много 
случаи са заменени от по-чистия природен газ. Но нарастващото търсене в целия свят доведе до недостиг на синьото 
гориво. Същевременно, други два източника на електроенергия – вятъра и водата също не допринасят достатъчно за 
енергийния микс, благодарение на неочаквано слаб вятър и малки количества валежи. 
С други думи – глобалният недостиг на пазара на газ предизвика рекордното поскъпване на електроенергията в Европа, а 
преходът към чиста енергия подсили ефекта. 
Ситуацията на Стария континент е тревожен признак за видовете кризи, които може да застигат света и в бъдеще. 
Независимо че електроенергията от слънцето и вятъра става все по-евтина и по-лесно достъпна, много части от света ще 
продължават да разчитат на природен газ и други изкопаеми горива като резервен вариант. Въпреки това, интересът на 
инвеститорите към техния добив намалява. 
Това е същинска рецепта за волатилност, казва Никос Цафос от Центъра за стратегически и международни проучвания в 
свой анализ. „Със сигурност преминаваме към система, която е по-уязвима,“ добавя той. За да бъдем пределно ясни – 
самият преход, който е абсолютно задължителен за планетата не предизвика недостига. Но всяка една сложна система, 
която преминава през мащабни промени може да стане по-уязвима. 
Всичко това се случва в период, в който потреблението на електроенергия се очаква да нарасне с 60% до 2050 година 
според BloombergNEF заради прехода към електрически автомобили, печки и отоплителни системи. Продължаващия 
растеж на икономиката и световното население също ще увеличи потреблението. А с продължаващото разпространение 
на цифровите технологии, по-голямата уязвимост настъпва в момент, когато хората имат нужда от надеждна 
електроенергия повече от всякога. 
Скокът в търсенето на електроенергия заедно с волатилността в цените на горивата означават, че пътят през следващите 
десетилетия може да е доста трънлив. Последиците вероятно ще включват периоди на инфлация предизвикана от 
поскъпване на електроенергията, задълбочаване на неравенството в доходите, надвисналата заплаха от прекъсване на 
захранването и пропуснат икономически растеж и производство. 
Глобални последици 
Световните енергийни системи са взаимосвързани, така че кризата и нейния каскаден ефект се усещат по цялото земно 
кълбо. Недостигът обхвана множество сектори като наруши производството на силиций, прекъсна доставките на храна и 
създаде хаос във веригите на доставки. В САЩ фючърсите върху природния газ поскъпнаха повече от два пъти от началото 
на годината и то преди върховото търсене през зимата. В момента 40% от производството на електроенергия в страната се 
генерира от природен газ, което неизбежно ще доведе до по-високи сметки за ток и отопление. 
В Китай въпреки че правителството полага усилия да увеличи дела на възобновяемата енергия, промишлеността все още 
разчита много на изкопаеми горива: въглища, газ и нефт. И когато фабриките отново заработиха след края на 
пандемичните ограничения, страната просто нямаше достатъчно гориво. Китайското производство през септември се сви 
за първи път от 19 месеца, което означава, че рязкото поскъпване на електроенергията е най-големият шок за икономиката 
от началото на пандемията. 
Сега китайското правителство иска да стабилизира ситуацията като увеличи доставките на въглища и втечнен природен газ 
от чужбина. Това я поставя в пряка конкуренция с Европа като заплашва да лиши континента от гориво и да задълбочи 
кризата. 
Тези действия със сигурност ще доведат до борба за наличности и страни като Индия и Пакистан се опасяват, че не могат 
да се конкурират за доставките. Докато големите западни производители като BP Plc и Royal Dutch Shell Plc работят за 
намаляване на емисиите си, а американските шистови производители се отказаха да разширяват дейността си, 
ограниченият обем от суровини, които се изнасят намалява все повече. 
Джеф Къри, глобален ръководител суровинни проучвания в Goldman Sachs Group Inc. смята, че част от проблема се дължи 
на ниските инвестиции в изкопаеми горива. Инвеститорите се стремят към голяма доходност, която идва от нови 
компании, които изливат пари в алтернативни енергийни компании, а не компании за въглеводороди. Други пък трескаво 
се освобождават от своите акции в компании за нефт и въглища, защото ги смятат за рискови докато енергийният преход 
набира сила. А някои компании сами започнаха да насочват инвестиции към нисковъглеродно бъдеще, вместо да се 
фокусират изцяло върху старата си роля да откриват, добиват и доставят повече нефт и газ. 
„В много части на света има прекалено много слънчеви панели и ветрогенератори,“ казва Къри в интервю за телевизия 
Bloomberg. “Новата икономика изсмуква твърде голяма част от инвестициите за сметка на старата.” 
Производството на електроенергия от слънцето и вятъра достигна своя връх през последното десетилетие. Но и двата 
възобновяеми източника са пословично ненадеждни – те са достъпни в определени моменти, но не през цялото време. А 
електроенергията не може да се складира в големи количества, за разлика от газа или въглищата. 
Това е сериозен проблем, защото в електропреносната мрежа търсенето и предлагането трябва да бъдат в непрестанен 
баланс. Ако той бъде нарушен следват прекъсвания на захранването. 
До сега, природният газ играе ролята на основен резервен вариант от който имат нужда вятърната и слънчевата енергия. 
Тази взаимозависимост работи добре, стига цените да не нараснат прекалено много. 
Методи за съхранение 
Едно от най-големите предизвикателства на бъдещето е как да съхраняваме електроенергия произведена от променливи 
източници като вятър и вода. Съществуват решения, но ще минат години преди те да достигнат необходимия мащаб. 
Австралия и Калифорния са включили огромни батерии в електропреносната мрежа, за да поддържат нивата на енергия 
постоянни когато слънцето залезе и соларните панели спрат да функционират. Тази технология е в много ранен етап на 
развитие, а самите батерии могат да осигуряват електричество за едва 4 часа. 
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Много страни и компании залагат големи надежди на въглерода и виждат в него средство за съхранение на енергия и като 
гориво за транспорта и промишлеността. Водородът може да бъде отделен от водата чрез машини наречени 
електролизатори захранвани от възобновяема енергия, когато тя е в изобилие. При този процес не се отделят парникови 
газове. След това водородът може да използван за захранване на турбина или горивна клетка за производство на 
електроенергия. И всичко това без въглеродни емисии. А за разлика от петрола, газа и въглищата, така нареченият зелен 
водород може да бъде произведен навсякъде където има вода и силно слънце или вятър. 
Първата вълна от съоръжения за „зелен водород“ все още е на етап планиране. Много от потенциалните потребители – 
основно тежката промишленост или компаниите за комунални услуги все още обсъждат дали решението ще проработи и 
за тях. Моментът в който водородът ще стане значима част от глобалната енергийна система вероятно е доста далеч в  
бъдещето. 
В краткосрочен план, ако зимата в северното полукълбо е по-топла, цените на газа ще намалеят, а хранилищата отново ще 
бъдат запълнени. Но скокът в цените, който наблюдаваме трябва да ни напомня, че въпреки усилията на света да изгради 
нова енергийна система, той все още разчита на старата. 
„Въпросът не е в капацитета на енергията, която можем да произведем, а в гъвкавостта и способността да осигуряваме 
енергията в правилния момент,“ казва Джеймс Баздън, основател и директор на Zenobe Energy Ltd., която изгражда най-
голямата батерия в Европа. 
 
Мениджър 
 
√ Над 2,7 млрд. лв. ДДС се върна обратно в касите на изрядния бизнес  
Над 2,7 млрд. лв. ДДС са постъпили обратно в касите на изрядния бизнес след автоматизирана оценка на НАП и без 
необходимост от възлагане на проверка или ревизия, съобщават от Националната агенция за приходите. Това е възможно 
благодарение на внедрената преди няколко години информационна система „Контрол“, която извършва автоматизиран 
анализ на постъпилите искания за възстановяване на данъци, уточняват от приходната администрация. 
Когато дружеството, подало такова искане, е с ниско рисков профил, няма задължения към бюджета, внася редовно и в 
срок дължимите данъци и осигуровки, и не на последно място – няма данни за участие в схеми за ДДС измами, софтуерът 
позволява възстановяване на данък без човешка намеса и без възлагане на проверка или ревизия. 
По същия ред, от внедряването на системата досега, на коректни фирми и физически лица, са възстановени над 256 млн. 
лв. корпоративен данък и почти 61 млн. лв. данък върху доходите. 
В същото време специализираният софтуер на НАП насочва вниманието на данъчните към проблемни области и рискови 
зони и позволява извършването на електронни ревизии. Същите изключват необходимостта да се копира голям обем 
документи на хартия, тъй като счетоводните данни се проверяват и анализират дистанционно, а това значително улеснява 
бизнеса, коментират от НАП. През последните три години НАП е приключила 830 електронни ревизии в страната, които са 
установили допълнително над 57 млн. лв. дължими данъци и осигуровки. 
 
√ Пътните строители блокираха центъра на София и поискаха оставката на Комитова  
Между 2500-3000 души и над 100 тежки строителни машини се включиха в протеста на пътностроителните фирми, който 
започна в 8,30 часа вчера сутринта в Триъгълника на властта. Колоната от машини беше подредена още по тъмно по 
булевард "Цариградско шосе" и по-късно се придвижи по булевард "Цар Освободител" до ларгото. Протестът блокира 
движението по булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“ в отсечката от улица „Георги Раковски“ до района на 
президентството. 
Протестът се организира от Браншова камара "Пътища" и бе срещу регионалното министерство и ръководството на пътната 
агенция, които бавят изплащането на около 800 млн. лв. за възложена и вече извъшена от фирмите работа по пътищата. 
Още в началото на протеста те излязоха с искане за оставка на министърът на регионалното развитие Виолета Комитова и 
заявиха, че оттук нататък ще протестират всеки ден, докато не бъдат приети за разговор от служебния министър-
председател Стефан Янев. 
Междувременно огранизаторите на протеста от Браншова камара „Пътища“ депозираха в Министерски съвет и писмо до 
премиера. Стефан Чайков, председател на УС на Камарата, обяви, че то е придружено от становище на юристи и в него се 
оборват тезите на министър Виолета Комитова, с които тя отказва да се платят дължимите средства за поддръжка на 
пътищата.  
„След петъчното поведение на госпожа Комитова за нас няма друга алтернатива. Нито един министър на регионалното 
развитие до този момент не беше успял да убеди целия строителен бранш срещу себе си и за нас такъв министър няма 
място в регионалното развитие. Сроковете са прерогативите на министър-председателя. Ако той иска да вижда всеки ден 
тази гледка пред Министерски съвет, ние ще продължим“, заяви Чайков. 
"Неуважението, което г-жа Комитова прояви, като не се яви на организираната от самата нея среща на 08.10.2021 г. не 
заслужава друг коментар освен: ОСТАВКА! Собствениците на дружествата от пътно-строителния бранш СА на светло. Те 
всички са в Търговския Регистър и всеки може да ги открие. Факта, че г-жа Комитова не знае как функционират фирмите в 
България и че собствениците могат изобщо да не участват в оперативното ръководство на дружествата, отдаваме на 
некомпетентност. Какво точно би договаряла г-жа Комитова на евентуални срещи на „четири очи“ със собствениците не 
искаме да гадаем. Но ще заявим ясно пред Вас: срещи с г-жа Комитова не желаем да провеждаме дори и под Ваша егида. 
В бъдещи срещи за разрешаване на проблеми или обсъждане на политики, от страна на бранша водещ ще бъде УС на ББК 
„Пътища“, а собственици, които не са членове на УС, също ще участват, но никога на „четири очи“ , пишат протестиращите 
в откритото си писмо до служебния премиер, разпространено и до медиите. 
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Протестиращите категорично отхвърлят предложения вариант от страна на министерството за разсрочено плащане в 
следващите две години. „Още на пресконференцията след бюджетна комисия ясно дадохме да се разбере, че този вариант 
за нас е неприемлив и ние искаме поне 600 милиона до края на годината“. 
Ето и целия текст на депозираното вчера писмо в Министерски съвет: 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Обръщаме се за пореден път към Вас с настойчив апел да упражните правомощията си по отношение на неадекватното и 
застрашаващо живота и здравето на гражданите на Република България поведение на Министъра на Регионалното 
Развитие и Благоустройството г-жа Виолета Комитова. Събитията от последните дни показват, че непознаването на 
ситуацията в пътния сектор и отказът за диалог от страна на г-жа Комитова са на път да разрушат транспортната система 
на страната и да направят невъзможно нормалното придвижване на хора и товари. Представяме на вниманието Ви 
няколко акцента: 
1. По отношение на „протестиращите 21 фирми“: Понастоящем в ББК „Пътища“ членуват 83 дружества. Заедно с всички 
нас протестират и наши подизпълнители, доставчици на материали и механизация. Както сте разбрали, от събота към 
нашият протест се присъедини и Камарата на Строителите в България с всички нейни членове. 
Г-жа Комитова постигна невиждан резултат за действащ министър на строежите: ОБЕДИНИ ВСИЧКИ СТРОИТЕЛИ СРЕЩУ 
СЕБЕ СИ. 
2. По отношение искането й за среща със собствениците на фирми, цитирам: “да ги извади на светло и да се споразумее с 
тях поотделно“. Неуважението, което г-жа Комитова прояви, като не се яви на организираната от самата нея среща на 
08.10.2021 г. не заслужава друг коментар освен: ОСТАВКА! Собствениците на дружествата от пътно-строителния бранш СА 
на светло. Те всички са в Търговския Регистър и всеки може да ги открие. Факта, че г-жа Комитова не знае как функционират 
фирмите в България и че собствениците могат изобщо да не участват в оперативното ръководство на дружествата, 
отдаваме на некомпетентност. Какво точно би договаряла г-жа Комитова на евентуални срещи на „четири очи“ със 
собствениците не искаме да гадаем. Но ще заявим ясно пред Вас: срещи с Г-жа Комитова не желаем да провеждаме дори 
и под Ваша егида. В бъдещи срещи за разрешаване на проблеми или обсъждане на политики, от страна на бранша водещ 
ще бъде УС на ББК „Пътища“, а собственици, които не са членове на УС, също ще участват, но никога на „четири очи“ . 
3. По отношение на „простата“ аритметика за съотношението получени аванси/задължения на Държавата. Във „веселата“ 
си пресконференция от 08 октомври г-жа Комитова представи пред обществото информация какви аванси били получили 
определени фирми за строителството на големи инфраструктурни обекти и ги съпостави със задълженията по договорите 
за текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане. Само, че услужливо пропусна да спомене, че близо 2/3 от 
дружествата които са страна по договорите за ТРП и ЗП, нямат нищо общо с цитираните аванси. Освен несъстоятелна, 
тезата на Г-жа Комитова представлява вероятно и състав от НК: „Склоняване на длъжностно лице към неизпълнение на 
задълженията му: отклоняване на средства, получени по договор с държавно дружество за цели, извън предмета на 
договора“. Логическата връзка между изложената в петък пред медиите теза и многократно изразените от Г-жа Комитова 
опасения, че авансите са изхарчени и че фирмите ще фалират, надхвърля нашите възможности за възприятие и оставяме 
на Вас да прецените релевантността ѝ. 
4. По отношение на действащите договори за поддържане и натрупаните по тях задължения от страна на държавата. 
Тезата, че тези договори трябва да бъдат прекратени е категорично несъстоятелна. За да не навлизаме в юридически 
дебат, заедно с това писмо внасяме в деловодството на Министерски съвет, детайлен анализ, направен от реномирана 
правна кантора, който по същество отхвърля разсъжденията, включени в доклада на създадената от Вас работна група. Тук 
ще акцентираме върху управленските умения и действия на Г-жа Комитова: Тя твърди, че е заварила бюджета на АПИ 
изчерпан, и че по тези договори не могат да се възлагат дейности, защото са надхвърлили прогнозната си стойност. В 
същото време настойчиво обяснява по медиите как на всички обекти се работи и тя нищо не е спирала. Когато тогавашният 
председател на УС на АПИ, инж. Апостол Минчев изпрати писма до всички дружества за спиране на ремонтите, тя го 
уволни. В края на Юли всички дружества получиха писма от АПИ, с изрични указания за продължаване на ремонтните 
дейности. Какво по-ярко доказателство може да даде Г-жа Комитова, чрез поверената й администрация, че към онзи 
момент нашите договори са били валидни и по тях може да се възлага и да се плаща. От онзи момент нищо не се е 
променило нито в правната, нито във фактическата обстановка, така че да се налага изменения или споразумения по 
договорите. Колкото до средствата в бюджета на МРРБ /АПИ е второстепенен разпоредител/, неин изконен дълг като 
Министър е да осигури съвместно с Министерски съвет необходимите средства, за които са поети ангажименти от страна 
на Държавата, чрез дадените на фирмите задания. Неспособността да се изпълни този дълг води до един изход: ОСТАВКА! 
5. По отношение на твърденията и за отличното състояние на фирмите от бранша: Да, Г-жо Комитова, фирмите от ББК 
„Пътища“ ценят своите работници и полагат всички усилия да осигурят препитание на тях и техните семейства. Само че, 
това не се дължи на вас, а е въпреки вас. И благодарение на вас тази ситуация много скоро ще се наложи да се промени 
във вреда на нашите работници и социалната система на Република България 
6. По отношение на отлагането на плановите ремонти за пролетта. Гражданите на Република България, за съжаление, ще 
бъдат потърпевши от този престъпен подход. През зимата ще останат непроходими участъци, ще бъдат откъснати населени 
места. Цената, която ще платят обикновените хора, през бюджета на Република България, ще нарасне неимоверно, а 
привеждането на отсечките в нормално и безопасно състояние ще се отложи с месеци. 
7. Няма да взимаме отношение по твърденията на г-жа Комитова за раздорите в бранша, защото Вие сам ще се убедите 
колко неверни са те. Ние ще бъдем под Вашите прозорци. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Искаме да Ви информираме, че освен ежедневните протестни действия, които организираме от 11.10.2021 г., членовете 
на ББК „Пътища“ ще предприемат всички законни мерки да направят изискуеми задълженията на Агенция “Пътна 
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Инфраструктура“ към тях, ведно със лихвите за забава и пропуснатите ползи. Уверяваме Ви, има актуална съдебна практика 
в тази посока и бюджетът на Държавата много бързо ще се натовари със допълнителни задължения, в размер, по наша 
оценка, от над 60 милиона лева само до края на настоящата година. Опитвахме се да избегнем това, но липсата на диалог 
и протакането във времето за намиране на решение не ни дава повече възможности. 
ГОСПОДИН ЯНЕВ, 
Пътищарите в България все още са готови на диалог в търсене на устойчиво решение за развитието на сектора. Апелираме 
към Вас да упражните правомощията си и да организирате спешна среща под Ваша Егида, за да избегнем с общи усилия 
задаващия се колапс в пътната инфраструктура на страната. 
Писмото е от името на Браншовата камара и в края му са изброени членовете на организацията: 
„АБ“ АД, „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, 
„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, 
„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, 
„АМ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, 
„АПТЕРА“ ООД, 
„БАУ АКАДЕМИ“ ООД, 
„БЕТА ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, 
„БИТУЛАЙТ“ ООД, 
„БИТУМИНА ГМБХ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 
„БКО“ ЕООД, „БКС- БЪДИНСТРОЙ“ АД, 
"БКС" ЕООД, 
„БЛАГОУСТРОЙСТВО-СТУДЕНА“ ООД, 
„БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, 
„ВИ ДЖИ ЕФ“ ООД, 
„ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ООД, 
„ВИА ПЛАН“ , 
„ВИАЛУКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 
„ВИАСТРОЙ“ АД, 
„ГАРАНТ 90 ЦОНЕВ И СИЕ“, 
„ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, 
„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД, 
„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, 
„ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД, 
ЕТ „СТАНКА ВАСИЛЕВА“, 
„ЕВРОМЕТАЛ СТРОЙ –В“ ООД, 
„ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 
„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД, 
„ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, 
„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД, 
„КМВ-СИСТЕМИ ЗА ПЪТНА СИГУРНОСТ“ ООД, 
„КРЕОН ИС“ ЕООД, „ЛЮНИК“ ООД, 
„МИКОНИ“ ООД, 
„МОНОЛИТ СОФИЯ“ АД, 
„МОСТКОНСУЛТ“ ООД, 
„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, 
"НОВАКО СТРОЙ" ЕООД, 
„ОБОНАТО БИЛД“ ЕООД, 
„ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД, 
„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, 
„ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 
„ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, 
„ПРОЕКТ СТРОЙ 1“ ЕООД , 
„ПСК ЕС-БИ – ЕС“ АД, 
„ПСТ БУРГАС” ЕООД, 
„ПСТ ВИДИН“ ЕООД, 
„ПСТ ГРУП“ ЕАД, 
„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, 
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД, 
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“АД, 
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД, 
„ПЪТИЩА М” ЕООД, 
„ПЪТИЩА“ АД, 
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, 
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – БЕЛОГРАДЧИК“ ЕООД, 
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„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 8“ ЕООД, 
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЛИВЕН“ ЕООД, 
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЕООД, 
„ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД, „ПЪТПЕРФЕКТ Т” ЕАД, „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД,  
„ПЪТСТРОЙ – ВАРНА“ ЕООД, 
„ПЪТСТРОЙ ВДХ“ ЕООД, 
„ПЪТСТРОЙ“ АД- ГАБРОВО, 
„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, 
„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД КЪРДЖАЛИ, 
„РЕГИОНАЛНИ ПЪТНИ МРЕЖИ“ ЕООД, 
„СИМИНВЕСТ“ ООД, 
„ТЕХНОПЪТСТРОЙ“ ЕООД, 
„ТЕХНОСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-99“ АД, 
„ТРАНСКОНСУЛТ БГ“, 
„ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, 
„ТРЕЙС БГ“ ЕАД, 
„ТРИ – ЕС“ ООД, 
„ХИДРОМАТ“ ООД, 
„ХИДРОСТРОЙ“ АД , 
„ЩРАБАГ“ ЕАД, 
„ЮПИТЕР 05“ ООД. 
 
√ МРРБ: Пътният бранш да стои встрани от политически интриги 
Протестът, организиран от Браншовата камара "Пътища" не е заради неизплатени възнаграждения и има политически 
подтекст. Това обявиха в разпространена до медиите в късния следобед позиция от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството по повод блокадата на центъра на София този предиобед от представители на фирми, 
членуващи в Браншовата камара и препоръчаха на пътния бранш "да стои встрани от политическит интриги". 
"Днес, 11 октомври 2021 г., председателят на УС на Браншова камара „Пътища“ Стефан Чайков информира обществото 
пред медиите, че заплатите се изплащат и няма съкратени работници, което навежда на мисълта, че протестът не е свързан 
с трудовите възнаграждения, а има политически подтекст. Убедени сме, че по-добре е пътният бранш да стои встрани от 
политическите интриги, защото пътищата са на всички български граждани, те нямат партиен цвят. В момента никой не се 
нуждае от нагнетяване на политическо напрежение, а финансовите претенции на бранша трябва да бъдат отправени към 
следващото Народно събрание, което може абсолютно легитимно да реши проблемите.", се казва в позицията. 
От министерството намират за неоснователни исканията на протестиращите за неизплатени задължения като подчертават, 
че "задължени за плащането на трудовите възнаграждения на работниците и на служителите, заети в пътно-строителните 
фирми, са лицата, с които те имат сключени договори. С никого от протестиращите Министерският съвет, и в частност 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, няма трудово-правни отношения." 
Договорите на фирмите, свързани с пътното поддържане, са сключени основно през 2019 и 2020 година с Агенция „Пътна 
инфраструктура“, ръководена от служители, назначени от предишното управление на ГЕРБ. Възлагането на дейностите по 
тези договори в началото на 2021 година се е извършвало от същото ръководство срещу недостатъчно осигурени 
финансови средства в държавния бюджет, приет от Народно събрание, доминирано от представители на ГЕРБ, уточняват 
още МРРБ. 
Осигуряването на липсващите необходими средства за покриване на задълженията на АПИ по извършените дейности за 
текуща поддръжка на пътищата може да се случи само от действащо Народно събрание, каквото в момента няма, се казва 
още в позицията. " За зимното поддържане 46-ият парламент осигури 100 милиона лева, които ще отидат в пътния бранш 
не под натиска на улицата и не с политически цели, а срещу изрядно оформени двустранни споразумения между АПИ и 
съответните фирми.", обобщават в заключение от министерството. 
 
√ Пазарът на застраховане с ръст, по-голям от предпандемичната 2019-та  
Трайна тенденция към динамичен растеж, регистриран в началото на годината бележи застрахователният пазар. Това 
става ясно от данните на Комисията за финансов надзор за първите 6 месеца на 2021 г. 
Премийният приход общо за пазара достига 1,635 млн. лв., а ръстът на годишна база е близо 13%. Увеличение има и при 
изплатените обезщетения, които нарастват с 8,6% спрямо същия период на 2020 г. и възлизат на 637 млн. лв. 
Прави впечатление, че секторът е във възходящ тренд не само спрямо  кризисната 2020 г., но и спрямо успешната 
„предпандемичната“ 2019 г. – премийният приход към шестмесечието на 2021 г. бележи 10,6% ръст спрямо този от същия 
период през 2019 г. 
Сред основните фактори за позитивните резултати от Асоциацията на българските застрахователи открояват наред с 
общите процесите на възстановяване и общ икономически ръст, адекватната реакция на застрахователите по време на 
пандемията, скоростната дигитализация и предлагане на удобни за клиентите решения. 
Пазарът на общо застраховане 
постига ръст на премийния приход за първите шест месеца на годината от 9,7 % на годишна база - най-високият за 
последните 12 месеца. Към юни т.г. премийният приход е в размер на 1, 338 млн. лв., а изплатените обезщетения са 526 
млн. лв., като изменението на годишна база е 5,3%.       
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Слабата динамика по линия на най-масовите автомобилни застраховки в първите месеци на годината е последвана от ръст 
на премийния приход към юни 2021 г. от 6,1% на годишна база при застраховка „Гражданска отговорност“ на 
автомобилистите, като събраните премии са 583 млн. лв. Паралелно се забелязва и изпреварващ ръст при изплатените 
обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност“, който достига до 8 % спрямо същия период на 2020 г. Ръстът на 
премийния приход по „Каско“ е 9,6% до 352 млн. лв. 
Продължава и позитивното развитие по линия на застраховка „Пожар и други опасности“, при която се отбелязва ръст на 
премийния приход от 19,2 %, на годишна база, като събраните премии достигат 51 млн. лв. С положителен знак са и 
пазарните резултати по линия на „Кражба, грабеж, вандализъм“, където ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 5%. 
В животозастраховането 
Динамичен ръст в прихода от застраховки се наблюдава и тук след значителния спад през 2020 г. заради пандемията. 
Растежът дори се движи с изпреварващи темпове спрямо общото застраховане, което е сравнително рядка ситуация за 
българския пазар. Към юни 2021 г. премийният приход в животозастраховането достига 296 млн., като ръстът спрямо 
същия период на 2020 г. е 30,2%. Наред с това, обаче, се отчита и съпоставим ръст от 27% на изплатените обезщетения, 
които са в размер на 112 млн. лв. Продължава интензивното развитие по линия на застраховка „Живот“, свързана с 
инвестиционен фонд. Ръстът на годишна база на премийния приход към юни 2021 г. е 133%. Събраните премии възлизат 
на близо 113 млн. лв. или близо 2,5 пъти повече в сравнение с м. юни 2019 г., когато премийният приход е бил 46 млн. лв. 
Това развитие се дължи на редица причини, включително и търсенето на по-изгодни алтернативи за управление на 
спестяванията в ситуация на нулеви и дори отрицателни лихви по депозитите. 
И през тази година се запазва тендецията за повишен интерес към здравните застраховки през 2021 г. По линия на 
застраховка „Заболяване“, към м. юни 2021 премийният приход е над 42 млн. лв. или с 8% по-висок на годишна база. 
Ръстът на изплатените обезщетения в животозастраховането също е значителен и дори изпреварващ, най-вече под 
влияние на пандемият. Ръстът в обезщетенията през първите шест месеца на 2021 г. спрямо същия период на 
„предпандемичната“ 2019 г. се движи в рамките на около 50%. На двугодишна база за м. юни ръстът е 45 %, а през 
февруари е достигнал 60%. Същевременно, на двугодишна база се отчита и ръст на премийния приход, но в значително 
по-нисък размер – 11,6% към м. юни 2021. 
 
√ Производството на въглища скочило със 70% над предвиденото  
Производството на въглища от едно от най-голямото находище у нас се е увеличило с 70% през месец септември. Това 
показват отчетните данни на Мини „Марица Изток“. 
През септември изпълнението на годишния план е било 170% от предварително заложеното. През месец август то е било 
164% от плана, а през юли – 113% от плана. 
През въпросното трето тримесечие на 2021 г. мините са генерирали общо 7 млн. тона въглища, докато предварителният 
разчет е прогнозирал производството за този период да бъде 4,8 млн. тона. Повишението на потреблението на въглища е 
150% за целия тримесечен период. 
Въпреки голямото търсене заявките на електроцентралите в региона – държавната ТЕЦ Марица Изток-2, както и на 
частните Контур Глобал и Ей Ай Ес се изпълняват на 100%, съобщават още от мините. 
Както е известно силният туристически сезон, големите жеги и внезапното възстановяване на икономическата активност 
доведе до невиждан скок на цената на електричеството от началото на август. ТЕЦ Марица Изток-2, която произвежда 
електроенергия на себестойност от около 200 лв. на мегаватчас поради високата цена на квотите за вредни емисии, за 
първи път от много време започна да работи на пълна мощност, тъй като цените на тока минаха 400 лв. в някои пикови 
часове и вече достигат близо 500 лв. на мегаватчас. 
В момента държавната централа работи с 7 от 8-те си блока с мощност 1325 мегавата при максимален капацитет 1600. 
Подобно е положението и с частните централи в региона. 
 
√ България е на дъното в ЕС по използване на интернет  
През 2020 г. 80% от гражданите на Европейския съюз на възраст между 16-74 г. са ползвали интернет ежедневно, сочат 
данни на европейската статистическа служба Евростат. 
Този процент представлява значителен ръст спрямо 2015 г., когато 65% от хората в същата възрастова група са ползвали 
мрежата всеки ден. 
През 2020 г. повечето северни и западни региони на ЕС са отчели високи нива на използване на интернет на дневна база, 
като най-висок дял се е наблюдавал сред по-младите европейци, които живеят в градовете. 
Най-голям дял от населението във възрастовата група 16-74 г., ползващ интернет ежедневно, е бил регистриран във 
финландския регион Уусимаа, където се намира столицата Хелзинки. Там е било отчетено равнище от 96%. Следват 
столичните области в Дания и Швеция – с по 95%. 
Нашата страна е на дъното на класацията, като във Северозападния регион е бил регистриран най-ниския дял на 
потребители на интернет – 53%. Малко по-голям е делът в Североизточния регион на Румъния – 55%. България се нарежда 
на последните позиции с още три региона - Северен централен (55%), Югоизточен и Южен централен (56%). 
У нас най-висок дял на потребители на интернет има в Югозападния регион – 73%. 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20211008-1
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√ ЕС затяга контрола върху клоновете на чуждестранни банки  
Брюксел подготвя цялостна промяна на режима, който позволява на чуждестранните банки да използват не толкова силно 
регулираните си клонове, за да оперират в целия Европейски съюз, пише в. „Файненшъл таймс“, 
Европейската комисия работи по предложение за овластяване на финансовите регулатори до степен, че те да могат да 
накарат банките да преструктурират част от европейските си клонове в дъщерни компании, ако техните дейности бъдат 
счетени за достатъчно големи и рискови, споделят с вестника запознати източници. 
Целта на новите правила е да поставят под контрол слабо регулираните чуждестрани банки, които се разрастват бързо в 
ЕС – тенденция, ускорена от Брекзит, тъй като финансовите институции от Азия, САЩ и други пазари търсят начини да 
разширят дейностите си в блока. 
Европейската централна банка, която надзирава най-големите банки в ЕС от 2014 г., е загрижена, че системата с клонове 
позволява на някои чуждестранни банки да отбягват регулаторите. 
Новото предложение обаче може да струва милиарди евро на сектора, тъй като правилата за капитал и ликвидност, които 
трябва да покриват банковите филиали, са много по-ниски от тези, които важат за дъщерните фирми. При вторите 
правилата и нормите са почти същите като тези, които следват големите банки. 
Подробности за новите предложения, които се наблюдават от комисаря по финансовите услуги Мърейд МакГинес, все още 
се обсъждат от Европейската комисия. Те са част от следващия пакет от банково законодателство на ЕС, който се фокусира 
върху осигуряване на закова база за правилата на Базел III. Базел III е пакет документи на Базелския комитет по банков 
надзор, съдържащи методически препоръки в областта на банковото регулиране, които засилват изискванията за банков 
капитал и въвеждат нови нормативни изисквания за ликвидност. 
ЕК ще представи предложенията под формата на законопроект на 27 октомври, като той трябва да бъде финализиран от 
Европейския парламент и Съвета на ЕС, 
Очаква се правилата да важат за банковите в ЕС, които имат поне 30 млрд. евро активи, въпреки че прагът продължава да 
се обсъжда от ЕК и може да бъде променен. Финансовите регулатори ще трябва регулярно да проверяват ситуацията в 
клоновете на банките, които не са със седалище в ЕС, за да решават дали те трябва да бъдат преструктурирани в дъщерни 
фирми. 
Предложенията също така включват укрепване на сътрудничеството между органите за банков надзор по отношение дори 
на малки клонове, минимална хармонизация на изискванията към капитала и ликвидността на подразделенията, които са 
пряка собственост на чуждестранни финансови институции. 
 
√ Орбан солидарен с официална Варшава в спора с ЕС  
Унгарският премиер Виктор Орбан даде подкрепата си за решението на полския съд, одобрено от правителството във 
Варшава, с което на практика бе отхвърлено върховенството на европейското законодателство над националното. 
Конституционният съд на страната заяви в миналия четвъртък, че основният закон има предимство пред някои закони на 
ЕС в решение, което според Европейската комисия „поражда сериозни опасения“, особено заради бързото одобрение от 
правителството, пише „Политико“. 
Изпълнителната власт на блока предупреди, че „няма да се поколебае да използва своите правомощия, съгласно 
Договорите за защита на единното прилагане и почтеност на правото на Съюза“. 
През изминалия уикенд обаче Унгария подкрепи решението в знак на солидарност с Полша. 
„Върховенство на правото на ЕС може да се прилага само в онези области, в които ЕС има правомощия, рамката за това е 
определена в договорите на ЕС“, обяви Орбан, цитиран от „Ройтерс“. Той призова институциите на блока „да зачитат 
суверенитета на държавите членки“. 
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Междувременно хиляди излязоха на протест в Полша през последните дни, обявявайки се против постановеното от 
Конституционния съд и в подкрепа на оставането на страната в Европейския съюз. 
 
√ Китай забрани вноса на телешко от Великобритания заради „луда крава“  
Китай забрани вноса на британско телешко месо от едър рогат добитък след случай на болест на говежда спонгиформна 
енцефалопатия (BSE, прионна болест, известна като „луда крава“), предаде Би Би Си. 
Случаят е бил регистриран във Великобритания миналия месец. Забраната важи за на месо от животни на възраст под 30 
месеца. 
Забраната е влязла в сила от 29 септември, се посочва в изявление на Главната митническа администрация. 
Китай все още не е подновил купуването на говеждо месо от Обединеното кралство, след като през 2018 г. се съгласи да 
отмени предишните ограничения. Пекин наложи забрана през 90-те години на миналия век при предишната поява на BSE. 
През 2020 г. Великобритания е изнесла 120 хил. тона прясно и замразено телешко месо – предимно за ЕС. Страната е внесла 
242 хил. тона телешко за същата година. Вносното телешко в Китай е около 25% от цялото потребление, което възлиза на 
около 2 млн. тона. 
През септември британската Агенция за здраве на животните и растенията (APHA) съобщи, че във ферма в Съмърсет е 
потвърден случай на BSE. 
През 2018 г. Китай прекрати продължилата две десетилетия забрана на вноса на говеждо месо от Обединеното кралство, 
въведена за първи път след избухването на BSE през 90-те години. Това стана след години на проверки на обекти и 
преговори между служители в Лондон и Пекин. 
Тогава правителството на Обединеното кралство заяви, че премахването на забраната ще донесе 250 милиона британски 
лири на британските производители през следващите пет години. 
През септември тази година САЩ обявиха, че отменят забраната си за внос на британско агнешко месо от десетилетия. 
САЩ бяха спрели вноса на британско агнешко от 1989 г. след първите огнища на BSE. 
Миналата година износът и на британско говеждо месо за САЩ беше възобновен за първи път от повече от 20 години. 
Британското говеждо месо беше забранено от Вашингтон след случаите на BSE през 1996 г. 
 
√ Скритият дълг на Индонезия към Китай достига 17,2 млрд. долара  
Скритият дълг на Индонезия към Китай възлиза на 17,2 милиарда долара. Това е повече от четири пъти държавния дълг 
на Джакарта към Пекин. Това съобщава вестник The Jakarta Post, позовавайки се на данни от базираната в САЩ 
изследователска лаборатория AidData. 
Според проучването „скритите дългове не са правени на правителствено ниво и държавните гаранции не са били 
официално предоставени“, предава изданието, цитирано от ТАСС.  
Както се подчертава в доклада, „става въпрос за кредитиране на държавни предприятия в рамките на инициативата „Кръг 
и път” на КНР за инфраструктурни проекти”. Експертите на AidData също подчертават, че „дългът не фигурира в 
правителствените регистри, но ако индонезийските компании фалират, правителството ще се сблъска със сериозни 
проблеми“. 
„Скритият дълг на Индонезия към Китай беше около 362 милиона долара между 2000 и 2014 г., но година след като 
Джакарта се присъедини към инициативата на Пекин, той рязко нарасна до 3,9 млрд. долара“, се посочва в проучването. 
Към днешна дата те са достигнали 17,2 млрд. долара. В същото време общият публичен дълг на Индонезия към Китай се 
оценява на 3,9 млрд. долара. 
 
√ Цената на алуминия надхвърли 3000 долара за тон  
Цената на алуминия в хода на търговията на Лондонската метална борса (LME) надхвърли прага от 3 хиляди долара за тон 
за първи път от юли 2008 г. Това става ясно от данните на борсата, предава ТАСС. 
В пика си стойността на метала достигна 3014,5 долара за тон. Скоро след това цената отстъпи до 3010 долара за тон или с 
1,5 на сто над равнището от закриването на предходната сесия, информира ТАСС. Проблемите с доставките са основният 
фактор за поскъпването, сочен от анализатори. 
 
√ Петролът продължава да поскъпва  
Цените на петрола се повишиха леко в ранната търговия във вторник на фона на продължаващото силно глобално търсене, 
което допринася за недостига на енергия в големите икономики, пише Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,32 долара, или 0,38%, до 83,97 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,24 долара, или 0,30%, до 80,76 долара за барел. 
„Все още има голяма инерция зад ралито на петрола и фундаментите остават изключително благоприятни“, коментира 
Крейг Ерлам, старши пазарен анализатор в OANDA. „Ще има ли изненадани, ако цената на петрола стане трицифрена в 
края на годината? Най-вероятно не“, добави той. 
Цените на електроенергията се покачиха до рекордни през последните седмици, водени от недостига в Азия, Европа и 
САЩ. Повишаването на цените на природния газ също влияе на пазара, като електроцентралите на газ, особено в Азия, и 
други потребители на газ преминават към петрол. 
Анализаторите изчисляват, че преминаването от газ на петрол за производството на електроенергия допринася за ръст на 
глобалното търсене на суров петрол с между 250 хил. и 750 хил. барела на ден. 
 
 

https://tass.ru/ekonomika/12626655
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√ Европейските борси търсят посока в началото на седмицата  
Европейските акции започнаха седмицата без ясна посока, след като опасенията около инфлацията и предстоящия сезон 
на печалбите подействаха като противовес на поскъпването на книжата на компаниите от петролния и минния сектор, 
подкрепени от по-високите цени на суровините, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 регистрира спад от 0,63 пункта, или 0,14%, до 456,66 пункта. Немският показател 
DAX се понижи с 14,4 пункта, или 0,09%, до 15 191,73 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 
24,73 пункта, или 0,35%, до 7 120,28 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 3,18 пункта, или 0,05%, до 6 556,81 
пункта. 
„Все още има реални опасения от стагфлация, като някои индикатори подсказват, че ръста на цените няма да бъде толкова 
преходен, колкото мислеха от централните банки“, коментира Съзана от агенцията за недвижими имоти Hargreaves 
Landsdown. „Това води до забавяне на икономическото възстановяване“, добави тя. 
Вчера цената на петролния сорт Брент се повиши с около 2% на фона на липсата на признаци за успокояване на 
енергийната криза, обхванала повечето големи икономики. 
Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании се повиши с 2,65%, записвайки най-силното 
представяне от всички сектори на STOXX 600. Той бе последван от индекса SXEP, обхващащ компаниите от петролния и 
газов сектор, който напредна с 1,27%. 
Макар че наличието на повече компании, свързани със сектора на суровините, помогна на борсите в Европа да ограничат 
загубите, инвеститорите продължават да са разтревожени относно повишаването на цените, което вреди на 
корпоративните печалби. 
Американските банки ще сложат началото на сезона на отчетите за третото тримесечие в сряда, като инвеститорите очакват 
умерен ръст на печалбите в сравнение с резкия скок, отчетен предходното тримесечие. Прогнозите са за ръст от 29,6% за 
американските компании и 45,6% за европейските, сочат данни на Refinitiv IBES. 
Европейският банков индекс SX7P се повиши с 0,86%, достигайки най-високото си ниво от февруари 2020 г. Той напълно 
заличи загубите, нанесени от пандемията, на фона на очакванията на инвеститорите за повишение на лихвите. Паричните 
пазари залагат на увеличение с 10 базисни пункта от Европейската централна банка до края на следващата година. 
Акциите на британските банки HSBC, Lloyds Banking Group, Barclays и Natwest Group поскъпнаха с 2,28%, 1,46%, 1,44% и 
2,12%, след коментари на представители на Английската централна банка, които накараха инвеститорите да заложат на 
повишение на лихвата на институцията през ноември. 
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха минимални понижения в петък след разочароващите данни за работните места 
в САЩ. Те обаче регистрираха седмичен ръст на фона на оптимизма около сделката за вдигане на тавана на дълга на САЩ, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 8,69 пункта, или 0,03%, до 34 746,25 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s  се понижи с 8,42 пункта, или 0,19%, до 4 391,34 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq изтри 74,47 пункта от стойността си, или 0,51%, завършвайки сесията при ниво от 14 579,54 пункта. 
И трите индекса обаче записаха седмични повишения. Dow напредна с 1,2%, регистрирайки най-добрата си седмица от 
месец юни насам. S&P 500 се повиши с 0,8%, отчитайки най-доброто си седмично представяне от август. Nasdaq напредна 
с малко под 0,1%. 
Енергийните акции записаха печалби в петък на фона на поскъпването на петрола. Цените на книжата на Exxon Mobil, 
Chevron и ConocoPhillips се повишиха съответно с 2,52%, 2,24% и 4,77% 
В доклада за работните места, представен в петък, имаше нещо както за мечките, така и за биковете, което обяснява 
движението на индексите след неговото публикуване. Разочароващата част бяха данните, че американската икономика е 
добавила само 194 хил. работни места през септември. От Dow Jones очакваха 500 хил. работни места. 
Добрата новина обаче бе, че нивото на безработица падна до по-ниско равнище от очакваното – 4,8%. Това е най-ниското 
ниво от края на 2016 г. насам. Освен това докладът за новите работни места през август бе ревизиран значително нагоре 
– от 235 хил. на 366 хил, 
„Този брой работни места би могъл да постави под въпрос свиването на стимулите на Фед през тази година“, коментира 
Джейми Кокс от for Harris Financial Group 
Министерството на труда заяви в четвъртък, 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. Междувременно продължаващите молби 
намаляха с 97 000 до 2,71 милиона. 
Несигурността около тавана на дълга беше препятствие за пазара, но остават други рискове, включително ускоряването на 
инфлацията и увеличението на лихвените проценти. Доходността по 10-годишните облигации достигна около 1,57% в 
четвъртък, като от UBS очакват тя да нарасне до 1,8% до края на годината. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в 
понеделник, като Хонконгският измерител Hang Seng поведе печалбите на фона на силното представяне на технологичния 
сектор, пише Си Ен Би Си. 
 Hang Seng се повиши с 487,24 пункта, или 1,96%, до 25 325,09 пункта, следвайки поскъпването на акциите на Meituan. 
Цената на книжата на китайският гигант за доставка на хранас се повишиха с 8,36%, въпреки че в петък регулаторите 
глобиха компанията с 3,4 млрд. юана (527,71 млн. долара) за възползване от монополно положение. Целият технологичен 
сектор на борсата в Хонконг се оцвети в зелено, като акциите на Tencent и Alibaba поскъпнаха съответно с 2,95% и 7,91%. 
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В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite остана почти без промяна, записвайки минимален спад от 0,46 
пункта, или 0,01%, до 3 592,71 пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 10,47 пункта, или 
0,43%, до 2 403,46 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 449,26 пункта, или 1,6%, до 28 498,2 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 се понижи с 20,3 пункта, или 0,28%, до 7 299,8 пункта. 
Пазарът в Южна Корея остана затворен заради национален празник. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения  в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 1,69 пункта, или 0,30%, до 573,62 пункта. BGBX40 се понижи с 0,03 пункта, или 0,02%, до 132,68 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,19 пункта, или 0,03%, до 649,77 пункта. BGREIT регистрира ръст от 1,27 пункта, или 0,79%, до 161,50 
пункта. 
 
√ Нобелът по икономика отива при трима изследователи от САЩ  
Трима икономисти, работещи в американски университети си поделят тазгодишната Нобелова награда по икономика за 
трудовете си по извличането на заключения от непреднамерени (естествени) експерименти, обяви Нобеловият комитет на 
церемонията, предавана онлайн. 
Единият от наградените Дейвид Кард от Университета Бъркли (роден в Канада), получава половината от наградата за 
изследването си на ефектите върху пазара на труда от промяната на минималната заплата, имиграцията и образованието. 
Неговото заключение е, че не е задължително повишаването на минималната заплата да означава съкращения на 
нискоквалифицирания персонал. 
Останалата половина се поделя между Джошуа Ангрист от Масачузетския технологичен университет и Гуидо 
Имбенс (роден в Нидерландия) от Университета Станфорд, които работят в екип. Те са отличени за изследване, което 
показва, че точни заключения относно причина и ефект може да бъдат извлечени от естествени експерименти. 
Тримата учени "напълно са преоформили емпиричната работа в икономическите науки", заяви Нобеловият комитет. 
Кард е роден през 1956 г. в Канада. Той е отличен за емпиричния си принос към анализа на причинно-следствените връзки 
в икономиката на труда. Джошуа Д. Ангрист е роден в САЩ през 1960 година. Имбенс е от нидерландско-американски 
произход, роден е през 1963 година и  преподава в Станфордския университет. 
"Изследванията на Кард по основни въпроси за обществото и методологичният принос на Ангрист и Имбенс са показали, 
че естествените експерименти са богат източник на знания", каза Петер Фредриксон, председател на комитета по 
икономически науки, цитиран от Асошиейтед прес. 
"Техните изследвания съществено подобриха способността ни да отговаряме на ключови причинно-следствени въпроси, 
което е от голяма полза за обществото", допълни Фредриксон. 
За разлика от другите Нобелови награди, призът за икономика не е част от завещанието на Алфред Нобел, а е учреден от 
шведската централна банка в негова памет през 1968 година. Това е последната награда, обявявана всяка година. 
Премията, която лауреатите ще си поделят, тази година е 10 милиона крони (1,1 млн. долара), колкото са и наградите за 
медицина, физика, химия, литература и мир.  За сравнение миналата година наградата от около 1 млн. долара отиде при 
икономистите Пол Милгром и Робърт Уилсън, които разработиха нов метод за по-ефективно провеждане на тръжни 
процедури. 
А критици отбелязват, че наградата за икономика трябва да се дава по-често на жени, тъй като от първото й връчване 
досега само 2 жени са били отличени с нея. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог: Най-опасният противник на Радев са токът и инфлацията, не са Герджиков или Панов 
в. Труд - КС решава за указа на Радев преди изборите 
в. Телеграф - 6000 се юрват към червените зони 
в. Монитор - Менюто в затвора три пъти по-богато от болничното 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - И през 2021 г. президент от първи тур: мисия невъзможна 
в. 24 часа - Въпреки валежите пестят водата от язовирите 
в. Труд - Пътищари си търсят чрез съда 900 млн. лв. 
в. Труд - 20 сигнала в прокуратурата от министри 
в. Телеграф - Лалов иска оставките на Христо Иванов, Цонева и Мирчев 
в. Телеграф - Всеки ден с тежка техника в триъгълника на властта 
в. Монитор - Общо 20 сигнала в държавното обвинение от служебния МС 
в. Монитор - Купуваме COVID лекарство през декември 
Водещи интервюта 
в. Труд - Проф. Румяна Коларова, политолог, пред "Труд": В кампанията Радев ще бъде мишената на ДПС 
в. Телеграф - Станислав Колев, автор на книгата "Кметът на София": Инж. Иванов държал на работа комунисти в общината 
в. Монитор - Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания (АХУ): Много често хората не 
представят ТЕЛК решенията си, защото се страхуват от уволнение  

https://davidcard.berkeley.edu/
https://economics.mit.edu/faculty/angrist
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty/guido-w-imbens
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty/guido-w-imbens
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Водещи анализи  
в. 24 часа - ДПС, гейм чейнджърът 
в. Труд - Без аванс по плана за възстановяване: сега какво? 
в. Телеграф - Не носим отговорност само за себе си 
в. Монитор - По линията на справедливостта 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще намерят ли общ език фирмите от пътното строителство и МРРБ - в студиото изпълнителният директор на 
Българската браншова камара „Пътища" инж. Лазар Лазаров; 

- Защо да се доверим на ваксината срещу КОВИД-19 и за кого е препоръчителна третата доза - гост проф. Георги 
Момеков; 

- За социалните каузи и посланията, които дават решения - в студиото кандидатът за вицепрезидент Мария 
Касимова; 

- С какви приоритети и с кои партньори влиза в предизборната битка гражданското движение „Изправи се.БГ" - гост 
Мая Манолова. 

- На живо: „Топлофикация София" пуска поетапно парното в столицата; 
- И още: В коя болница ще отиде първата неонатална линейка, купена с пари от инициативата „Капачки за бъдеще"? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Прикривани ли са смърт и тормоз над възрастни хора и отнемане на имотите им в дома на ужасите в квартал 

„Драгалевци"? Какво е направила държавата след многото сигнали от близки на пострадали? 
- Кандидатпрезидентската двойка на „Атака" - Волен Сидеров и Магдалена Ташева 
- Основните играчи в битката за „Дондуков" 2 са ясни - какви са конфигурациите и може ли да очакваме изненади 

на 14 ноември? Коментар на социолога Андрей Райчев и политолога Стойчо Стойчев 
- „Пълен абсурд" с Румен Бахов - била ли е съборена сграда пред очите на минувачи, без районът да бъде 

обезопасен? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 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. 
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*** 
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". 

- 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

