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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТВ 
 
√ Васил Велев пред bTV: Бизнесът излиза на протест заради цените на тока 
Синдикатите подкрепят протеста, каза председателят на АИКБ 
След седмица бизнесът излиза на протест заради поскъпването на тока. Това потвърди за bTV председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Фирмите искат незабавна финансова подкрепа и не приемат да чакат до декември. Според Велев синдикатите ги 
подкрепят. 
„Това не е само бизнесът, това са училища, болници, детски градини, тоест всички които не са битови потребители. Тези 
високи цени или ще се прехвърлят върху цените на продуктите и ще доведат до обедняване на хората или ще доведат до 
спиране на работата на предприятията и безработица“, заяви Васил Велев. 
В позиция до bTV от министерството на енергетиката припомнят мерките на служебното правителство: подкрепа от 50 лв. 
за мегаватчас, както и промяна при определяне на цените на "доставчик от последна инстанция" - облекчение, което засяга 
256 хиляди малки и средни фирми. 
Очаква се сметките им да намалеят с около 30 лв/мвтч електроенергия, казват от министерството. 
За повече информация вижте видеото. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Бизнесът излиза на протест заради цената на тока 
Това съобщи за NOVA председателят на АИКБ Васил Велев 
Бизнесът излиза на протест на 19-и октомври. Причината е скокът на цените на тока. Това съобщи за NOVA председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той заяви, че настояват за незабавна реакция на 
правителството и Министерството на енергетиката. 
„Протестът не е политически, а икономически. Тези надвзети средства за електроенергия се събират на две места и е много 
лесно да бъдат възстановени на хората. Ние настояваме това да стане час по-скоро, а не да се отлага като неясна 
перспектива, защото предприятията просто няма да стигнат дотам да си получат парите през декември или януари”, посочи 
Велев. 
Вицепремиерът Атанас Пеканов от своя страна отговори, че правят всичко възможно, за да решат проблема, но по думите 
му се намират в трудна ситуация заради липсата на парламент. 
„Търсим решение, казали сме, че трябва да се търсят компенсиращи мерки, но всичко това зависи от бюджета. Без 
функциониращ парламент, промени трудно могат да се правят. Търсят се решения -Министерството на енергетиката 
работи и по нови правила, които да олекотят ситуацията”, уточни Пеканов. 
Заради високите цени нa тока за бизнеса предприятие за метални отливки в Стара Загора вече работи на загуба, обяснява 
собственикът.  
„Не е на загуба, понятието е трагична загуба. Ако досега сме плащали 250 хиляди лева ток на месец, сега плащаме 500-600 
хиляди. Това прави 4-5 млн. годишно, което няма как да бъде компенсирано”, казва той 
А цените на енергийната борса продължават да растат, като днес средната цена е близо 400 лв. за MWh, с моментни пикове 
от над 567лв. Работодателите се вдигат на масов протест. 
В отговор до NOVA от Министерството на енергетиката обясниха, че вече са предприели действия. Те включват промяна в 
методиката за определяне на цените на „доставчик от последна инстанция”, откъдето се снабдяват хиляди малки и средни 
предприятия. С тази промяна се очаква сметките им да се намалят с около 30 лв./MWh електроенергия. Освен това е 
предложена и помощ от 50 лв./MWh изразходвана електроенергия за целия бизнес, но тази мярка може да влезе в сила 
след решение на парламента. какъвто в момента няма. 
Чака се и решение на ниво Европейска комисия, обясни Пеканов. Синдикатите също подкрепят протеста на бизнеса, но все 
още обмислят включването си. И заявиха, че те повдигат темата с протест за защита на ТЕЦ Марица-изток. 
За повече информация вижте видеото. 
 
 
 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/vasil-velev-pred-btv-biznesat-izliza-na-protest-zaradi-cenite-na-toka.html
https://nova.bg/news/view/2021/10/12/342661/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
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Vesti.bg 
 
√ Бизнесът излиза на протест заради цената на тока 
Това съобщи за NOVA председателят на АИКБ Васил Велев 
Бизнесът излиза на протест на 19-и октомври. Причината е скокът на цените на тока. Това съобщи за NOVA председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той заяви, че настояват за незабавна реакция на 
правителството и Министерството на енергетиката. 
„Протестът не е политически, а икономически. Тези надвзети средства за електроенергия се събират на две места и е много 
лесно да бъдат възстановени на хората. Ние настояваме това да стане час по-скоро, а не да се отлага като неясна 
перспектива, защото предприятията просто няма да стигнат дотам да си получат парите през декември или януари”, посочи 
Велев. 
Вицепремиерът Атанас Пеканов от своя страна отговори, че правят всичко възможно, за да решат проблема, но по думите 
му се намират в трудна ситуация заради липсата на парламент. 
„Търсим решение, казали сме, че трябва да се търсят компенсиращи мерки, но всичко това зависи от бюджета. Без 
функциониращ парламент, промени трудно могат да се правят. Търсят се решения - Министерството на енергетиката 
работи и по нови правила, които да олекотят ситуацията”, уточни Пеканов. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Бизнесът излиза на протест заради цената на тока 
Това съобщи председателят на АИКБ Васил Велев 
Бизнесът излиза на протест на 19-и октомври. Причината е скокът на цените на тока. Това съобщи за NOVA председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той заяви, че настояват за незабавна реакция на 
правителството и Министерството на енергетиката. 
„Протестът не е политически, а икономически. Тези надвзети средства за електроенергия се събират на две места и е много 
лесно да бъдат възстановени на хората. Ние настояваме това да стане час по-скоро, а не да се отлага като неясна 
перспектива, защото предприятията просто няма да стигнат дотам да си получат парите през декември или януари”, посочи 
Велев. 
Вицепремиерът Атанас Пеканов от своя страна отговори, че правят всичко възможно, за да решат проблема, но по думите 
му се намират в трудна ситуация заради липсата на парламент. 
„Търсим решение, казали сме, че трябва да се търсят компенсиращи мерки, но всичко това зависи от бюджета. Без 
функциониращ парламент, промени трудно могат да се правят. Търсят се решения - Министерството на енергетиката 
работи и по нови правила, които да олекотят ситуацията”, уточни Пеканов. 
 
Fakti.bg 
 
√ Бизнecът излизa нa прoтecт зaрaди цeнaтa нa тoкa 
Тeзи нaдвзeти cрeдcтвa зa eлeктрoeнeргия ce cъбирaт нa двe мecтa и e мнoгo лecнo дa бъдaт възcтaнoвeни нa хoрaтa 
Бизнecът излизa нa прoтecт нa 19-и oктoмври. Причинaтa e cкoкът нa цeнитe нa тoкa. Тoвa cъoбщи зa NОVА прeдceдaтeлят 
нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия Вacил Вeлeв. Тoй зaяви, чe нacтoявaт зa нeзaбaвнa рeaкция нa 
прaвитeлcтвoтo и Миниcтeрcтвoтo нa eнeргeтикaтa. 
„Прoтecтът нe e пoлитичecки, a икoнoмичecки. Тeзи нaдвзeти cрeдcтвa зa eлeктрoeнeргия ce cъбирaт нa двe мecтa и e мнoгo 
лecнo дa бъдaт възcтaнoвeни нa хoрaтa. Ниe нacтoявaмe тoвa дa cтaнe чac пo-cкoрo, a нe дa ce oтлaгa кaтo нeяcнa 
пeрcпeктивa, зaщoтo прeдприятиятa прocтo нямa дa cтигнaт дoтaм дa cи пoлучaт пaритe прeз дeкeмври или януaри”, пocoчи 
Вeлeв. 
Вицeпрeмиeрът Aтaнac Пeкaнoв oт cвoя cтрaнa oтгoвoри, чe прaвят вcичкo възмoжнo, зa дa рeшaт прoблeмa, нo пo думитe 
му ce нaмирaт в труднa cитуaция зaрaди липcaтa нa пaрлaмeнт. 
„Търcим рeшeниe, кaзaли cмe, чe трябвa дa ce търcят кoмпeнcирaщи мeрки, нo вcичкo тoвa зaвиcи oт бюджeтa. Бeз 
функциoнирaщ пaрлaмeнт, прoмeни труднo мoгaт дa ce прaвят. Търcят ce рeшeния -Миниcтeрcтвoтo нa eнeргeтикaтa 
рaбoти и пo нoви прaвилa, кoитo дa oлeкoтят cитуaциятa”, утoчни Пeкaнoв. 
 
Kmeta.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът излиза на протест срещу високия ток 
Другата седмица във вторник (19-ти октомври) бизнесът излиза на протест заради скока на цените на тока. Това заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред NOVA. Той бе категоричен, че 
настояват за незабавна реакция на правителството и Министерството на енергетиката. 
„Протестът не е политически, а икономически. Тези надвзети средства за електроенергия се събират на две места и е много 
лесно да бъдат възстановени на хората. Ние настояваме това да стане час по-скоро, а не да се отлага като неясна 
перспектива, защото предприятията просто няма да стигнат дотам да си получат парите през декември или януари”, посочи 
Велев. 
Вицепремиерът Атанас Пеканов от своя страна отговори, че правят всичко възможно, за да решат проблема, но по думите 
му се намират в трудна ситуация заради липсата на парламент. 

https://nova.bg/news/view/2021/10/12/342661/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
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„Търсим решение, казали сме, че трябва да се търсят компенсиращи мерки, но всичко това зависи от бюджета. Без 
функциониращ парламент, промени трудно могат да се правят. Търсят се решения -Министерството на енергетиката 
работи и по нови правила, които да олекотят ситуацията”, уточни Пеканов. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Бизнecът излизa нa пpoтecт cpeщy виcoĸитe цeни нa тoĸa 
Индycтpиaлнитe пpoизвoдитeли иcĸaт нeзaбaвнa финaнcoвa пoдĸpeпa и нe пpиeмaт дa чaĸaт дo дeĸeмвpи 
Cлeдвaщaтa ceдмицa бизнecът излизa нa пpoтecт. Toвa oбяви пpeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл 
(AИKБ) Bacил Beлeв зa Nоvа. Heдoвoлcтвoтo oт peĸopднитe цeни нa тoĸa щe бъдe изpaзeнo нa 19 oĸтoмвpи, a нacтoявaнeтo 
e „зa нeзaбaвнa peaĸция нa пpaвитeлcтвoтo и Mиниcтepcтвoтo нa eнepгeтиĸaтa“. 
Πpoтecтът нe e пoлитичecĸи, a иĸoнoмичecĸи“, твъpди Beлeв. 
Cпopeд нeгo дъpжaвнитe дpyжecтвa ca нaдвзeли oгpoмни cyми зapaди виcoĸитe цeни нa тoĸa и тe лecнo мoгaт дa бъдaт 
въpнaти в бизнeca. „Hиe нacтoявaмe тoвa дa cтaнe чac пo-cĸopo, a нe дa ce oтлaгa ĸaтo нeяcнa пepcпeĸтивa, зaщoтo 
пpeдпpиятиятa пpocтo нямa дa cтигнaт дoтaм дa cи пoлyчaт пapитe пpeз дeĸeмвpи или янyapи”, пocoчи Beлeв. 
Πpипoмнямe, чe eднa oт мepĸитe нa пpaвитeлcтвoтo в пoдĸpeпa нa бизнeca e имeннo дa ce иззeмaт пpeдcpoчнo 
дивидeнтитe oт дъpжaвнитe пpoизвoдитeли, ĸoитo зapaди виcoĸaтa цeнa нa тoĸa пpaвят cвpъxпeчaлби. Cпopeд финaнcoвия 
миниcтъp Baлepи Бeлчeв oбaчe тoвa нямa ĸaĸ дa cтaнe, бeз дa ce нaпpaви aĸтyaлизaция нa бюджeтa – втopa зa тaзи гoдинa. 
Зa тoвa oбaчe e нyжeн пapлaмeнт, ĸoйтo мoжe дa бъдe cвиĸaн нaй-paнo в нaчaлoтo нa дeĸeмвpи, a нe ce знae дaли въoбщe 
щe ce cтигнe дo aĸтyaлизaция тaзи гoдинa, пpи пoлoжeниe, чe тpябвa дa ce пpaви и бюджeтa зa 2022 г. Cлyжeбният пpeмиep 
Cтeфaн Янeв зaяви, чe aĸo нe ce cлyчи aĸтyaлизaциятa тaзи гoдинa, зaдължитeлнo eнepгийнaтa пoдĸpeпa зa бизнeca щe 
бъдe зaлoжeнa зa дoгoдинa. 
Oт oбявявaнeтo нa пpaвитeлcтвeнaтa пoдĸpeпa oт 50 лв. зa мeгaвaтчacт oбaчe цeнитe нa eлeĸтpoeнepгиятa нa eвpoпeйcĸитe 
бopcи ecĸaлиpaxa oщe и тaзи cyмa cтaвa вce пo-нeдocтaтъчнa зa ĸoмпeнcиpaнe нa бизнeca. Hяĸoи гoлeми индycтpиaлни 
пpeдпpиятия в Бългapия вeчe oбявиxa, чe зaпoчвaт дa cпиpaт пpoизвoдcтвa и пoиcĸaxa oт пpaвитeлcтвoтo дa oбяви 
извънpeднo пoлoжeниe в cтpaнaтa зapaди цeнaтa нa тoĸa. 
Πpoблeмът c peĸopднитe цeни нa eнepгиятa e cвeтoвeн, a Eвpoпa, зapaди липcaтa нa дocтaтъчнo coбcтвeни pecypcи и 
зaтвapянeтo нa въглищни и aтoмни цeнтpaли, ce oĸaзa cpeд нaй-зaceгнaтитe oт ĸpизaтa. B Бългapия oт ĸpaя нa ceптeмвpи 
нe paбoти eдиният блoĸ нa AEЦ "Koзлoдyй", a oт гoдини нe пpиĸлючвa peмoнтът нa двa блoĸa oт ΠABEЦ "Чaиpa". 
Cлyжeбният eнepгиeн миниcтъp нaмeĸнa, чe зaпoчнaлият пpeз 2017 г. peмoнт ce e бaвил yмишлeнo. Cъщo ĸaĸтo yмишлeнo 
ca ce дъpжaли изĸлючeни блoĸoвeтe нa TEЦ "Mapицa-изтoĸ 2" нaзaд в гoдинитe, вepoятнo зa дa ce пoддъpжa изĸycтвeн 
дeфицит и дa ce oблaгoдeтeлcтвaт oпpeдeлeни фиpми. 
Bcъщнocт oт гoдини бизнecът aлapмиpa, чe дъpжaвнитe дpyжecтвa и caмaтa eнepгийнa бopca мaнипyлиpaт пaзapa, нo нитo 
бяxa пpeдпpиeмaни дeйcтвия oт cтpaнa нa peгyлaтopитe, cлyжбитe и пpeдишнoтo пpaвитeлcтвo, нитo бизнecът 
пpoтecтиpaшe cpeщy тeзи пpaĸтиĸи, зa ĸoитo гoвopeшe. Eдвa cлeд ecĸaлaциятa нa нaпpeжeниeтo Koмиcиятa зa eнepгийнo 
и вoднo peгyлиpaнe (KEBP) oтĸpи мaнипyлaции нa бopcaтa, a cлyжбитe oбиcĸиpaxa oфиcитe нa няĸoлĸo бopcoви тъpгoвци, 
пo нeoфициaлнa инфopмaция cвъpзaни c Xpиcтo Koвaчĸи. 
 
В. Дума 
 
√ Бизнесът излиза на протест заради скъпия ток 
Индустриалците настояват за незабавна реакция на правителството 
Бизнесът излиза на протест на 19 октомври. Причината е скокът на цените на електроенергията. Това съобщи 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. В понеделник цената на 
електроенергията за "ден напред" надхвърли 413 лв. за мегаватчас. Вчера енергийната борса в рамките на търговията "ден 
напред" затвори при цена от 410,08 лв. за мегаватчас с ден за доставка 13 октомври 2021 г. 
Велев заяви, че бизнесът настоява за незабавна реакция на правителството и Министерството на енергетиката. По-рано 
председателят на комитета по енергетика на КРИБ Константин Стаменов също каза, че бизнесът се готви за протест срещу 
цените на тока. "Не мога да кажа, че ще са срещу правителството, но да, вероятно те ще са пред Министерския съвет", каза 
Стаменов. 
"Протестът не е политически, а икономически. Тези надвзети средства за електроенергия се събират на две места и е много 
лесно да бъдат възстановени на хората. Ние настояваме това да стане час по-скоро, а не да се отлага като неясна 
перспектива, защото предприятията просто няма да стигнат дотам да си получат парите през декември или януари", посочи 
Велев. 
Вицепремиерът Атанас Пеканов обяви, че правителството прави всичко възможно за решаване на проблема, но по думите 
му ситуацията е трудна заради липсата на парламент. "Търсим решение, казали сме, че трябва да се търсят компенсиращи 
мерки, но всичко това зависи от бюджета. Без функциониращ парламент промени трудно могат да се правят. Търсят се 
решения - Министерството на енергетиката работи и по нови правила, които да олекотят ситуацията", уточни Пеканов. 
Еднa oт мepкитe нa пpaвитeлcтвoтo в пoдкpeпa нa бизнeca e дa ce иззeмaт пpeдcpoчнo дивидeнтитe oт дъpжaвнитe 
пpoизвoдитeли, кoитo зapaди виcoкaтa цeнa нa тoкa пpaвят cвpъxпeчaлби. Cпopeд финaнcoвия миниcтъp Baлepи Бeлчeв 
oбaчe тoвa нямa кaк дa cтaнe, бeз дa ce нaпpaви aктyaлизaция нa бюджeтa - втopa зa тaзи гoдинa. Зa тoвa oбaчe e нyжeн 
пapлaмeнт, кoйтo мoжe дa бъдe cвикaн нaй-paнo в нaчaлoтo нa дeкeмвpи. 
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Oт oбявявaнeтo нa пpaвитeлcтвeнaтa пoдкpeпa oт 50 лв. зa мeгaвaтчac oбaчe цeнитe нa тока нa eвpoпeйcкитe бopcи 
ecкaлиpaxa oщe и тaзи cyмa cтaвa вce пo-нeдocтaтъчнa зa кoмпeнcиpaнe нa бизнeca. Hякoи гoлeми индycтpиaлни 
пpeдпpиятия вeчe oбявиxa, чe зaпoчвaт дa cпиpaт пpoизвoдcтвa, и пoиcкaxa oт пpaвитeлcтвoтo дa oбяви извънpeднo 
пoлoжeниe. 
 
Varna News 
 
√ Масов протест заради цените на тока 
Бизнесът ще реши тази седмица дали ще излезе на протест 
Бизнесът излиза на протест на 19-и октомври заради цените на тока. Работодателите настояват за незабавна реакция на 
правителството и Министерството на енергетиката. 
Протестът не е политически, а икономически. Тези надвзети средства за електроенергия се събират на две места и е много 
лесно да бъдат възстановени на хората, обясни Васил Велев от АИКБ. 
Вицепремиерът Атанас Пеканов отговори, че правят всичко възможно, за да решат проблема, но по думите му се намират 
в трудна ситуация заради липсата на парламент. 
 
В. Труд 
 
√ Бизнесът на протест заради скъпия ток  
И синдикатите се включват на 19 октомври 
Обещаха ни компенсации, ама друг път, каза Васил Велев пред “Труд” 
Министърът на енергетиката не се справя 
Работодателските организации и синдикатите излизат на протест заради високите цени на електроенергията у нас. Той е 
планиран за 19 октомври, заяви пред “Труд” Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Цената на тока мина 400 лева за мегаватчас на борсата и обещаната от служебното правителство помощ от 50 
лева за мегаватчас е крайно недостатъчна вече, обясни Велев. 
Цените на тока вече се в небесата, а ни казват - ще получите пари, ама друг път, допълни той. По думите му трябва да има 
незабавни компенсации за бизнеса, като напомни, че високите цени се плащат и от болници, училища и т. н. Очевидно 
министърът на енергетиката не се справя, но не само той - този на финансите също, посочи председателят на АИКБ. 
По думите му протестът не е политически, а икономически. Тези надвзети средства за електроенергия се събират в НЕК и 
АЕЦ “Козлодуй” и е много лесно да бъдат възстановени на хората. Ние настояваме това да стане час по-скоро, а не да се 
отлага като неясна перспектива, защото предприятията просто няма да стигнат дотам да си получат парите през декември 
или януари”, посочи Велев. 
 
Publics.bg 
 
√ АИКБ: Има пари за строителите и за компенсации за високите цени на тока 
„Държавата има достатъчно пари, за да се разплати със строителите на пътища, които вече са си свършили работата. Има 
средства и да се компенсират потребителите на свободния пазар за високите цени в енергетиката“, коментира 
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., има излишък от 1 млрд. 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“. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 
На 14.10.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България на 
адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15 и чрез платформата Zoom ще се проведе пресконференция за представяне на проекта 
на АИКБ BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси 2014 – 2021”. 
Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на АИКБ, КНСБ, КТ Подкрепа, МТСП и НАПОО да се 
идентифицират специфичните и необходими дигитални умения за 65 ключови професии/длъжности в общо 13 
икономически сектора. 
Постигнатите по проекта резултати ще послужат като основа за разработването на нови проекти и мерки по новата 
Програма „Развитие на човешки ресурси 2021 – 2027 г.“ 
В пресконференцията ще вземат участие: 

▪ Васил Велев – председател на УС на АИКБ; 
▪ Д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта; 
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▪ Цветан Спасов – ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР 2014 -2020 г. 
▪ Инж. Марияна Павлова – председател на НАПОО; 
▪ Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“; 
▪ Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ; 
▪ доц. Валери Апостолов – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“; 

 
BusinessGlobal 
 
√ Пеканов: Ниското ниво на ваксинация застрашава плана за възстановяване 
Кабинетът одобрява плана в петък и го внася в Еврокомисията 
Апелирам всеки, който може, да се ваксинира срещу коронавирус, защото именно това ще помогне да не налагаме тежки 
мерки и икономическият живот да се върне по-бързо към нормалното протичане. Това е от ключово значение за 
българската икономика, каза служебният вицепремиер по управление на европейските средства, който откри кръгла маса 
в централата на КНСБ на тема "Участие на организираното гражданско общество в разработването и изпълнението на 
Националния план за възстановяване и устойчивост - как можем да го подобрим", организирана от Икономическия и 
социален съвет, с модератор Васил Велев, председател на АИКБ, съобщи БТА. Според Пеканов твоа застрашава Плана за 
възстановяване и устойчивост. 
Той вече готов и ще бъде внесен в МС в петък. След това ще бъде пратен в Европейската комисия и с нея ще се обсъжда и 
коригира два месеца. "Може да сме го планирали добре, но ако не бъде изпълнен добре, усилията ни ще бъдат напразни, 
отбеляза вицепремиерът. Той благодари за подадените становищата по Плана и каза, че са положени усилия да бъдат 
отразени колкото се може повече от предложенията. 
Богомил Николов, председател на асоциацията "Активни потребители" и председател на групата "Три" на Икономическия 
и социален съвет, приветства завършването на Плана за възстановяване, но изрази притеснение от ниското ниво на 
ваксинация в страната, което пряко ще засегне икономиката. Той призова правителството да полага повече усилия да 
убеди хората защо е нужно да се ваксинират. България остава в един тъмночервен цвят, това ще даде отражение на Плана 
за възстановяване. Ще чакаме скиорите от Европа през зимата, те няма да дойдат, защото сме в тъмночервената зона. 
Моля, не пренебрегвайте този риск, защото рискуваме хубавата работа по Плана, която свършихме, да бъде до известна 
степен напразна, посочи Николов. 
Пламен Димитров, президент на КНСБ, подчерта, че в голяма степен е постигнато съгласие по ключовите въпроси със 
социалните партньори по Плана за възстановяване. Има причина да кажем, че забавянето с няколко месеца по внасянето 
му беше оправдано от резултатността и ефективността. 
Конкретно в Плана за възстановяване продължава доизчистването на това как точно да се включат социалните партньори. 
Ние настояваме всички предложения, направени от социалните партньори, да бъдат включени като анекс, както и каква е 
била реакцията на правителството по тях. Така действат европейските институции, подчерта президентът на КНСБ. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Корнелия Нинова: От свръхпечалбите на дружествата, изнасящи ток, да се формира специален фонд 
Влизаме подготвени в парламента с конкретни мерки и ще бъдем фактор на стабилност, бе категорична тя  
Да бъде ограничен износа на ток, а от свръхпечалбите на дружества, които изнасят ток - да се формира специален фонд. 
Тези предложения лидерът на БСП Корнелия Нинова е обсъдила с представители на четирите големи работодателски 
организации в централата на АИКБ. 
Точните й думи бяха: 
"Ние имаме една идея - от дружествата, които са в момента производители и търговци на ток, и които трупат огромни 
свръхпечалби, да се отделят тези средства в специален енергиен фонд, който да послужи за подпомагане на икономиката 
и на хората през зимата. Те предложиха една много добра идея – да примем в следващия парламент специално 
антикризисно законодателство, което да бъде насочено към това да се запазят работните места. 
Мога да обобщя тези срещи като полезни, зад нашите идеи и предложения да застанат възможно най-много и 
предприятия, и работещи, и представители на различни браншове, за да можем да влезем след 14-ти ноември абсолютно 
подготвени в парламента." 
Левицата започна серия от срещи със синдикати и бизнес организации. В сряда предстоят разговори с организациите на 
месопроизводители, хлебопроизводители и млекопроизводители. 
Те произвеждат най-необходимите продукти за всяка семейство. Ще обсъждаме с тях как държавата да им помогне, за да 
могат те да помогнат на хората, изтъкна лидерът на БСП. 
"Срещата стана по наша инициатива. Разбираме тежестта на кризата, в която се намира България и българските граждани. 
Разбираме отговорността си в следващия парламент още с неговото начало веднага да предложим много конкретни, 
много решителни действия, за да помогнем на семействата, на домакинствата, на икономиката и затова правим тези срещи 
като готвим един антикризисен план за първите 100 дни работа на бъдещото правителство и на парламента", посочи 
Корнелия Нинова. 
Искаме зад нашите идеи да застанат колкото се може повече организации, за да започнем веднага работата си в 
парламента, бе категорична Корнелия Нинова. Готвим антикризисен план за първите сто дни на парламента и правим 
подготовка за бюджета за следващата година. 
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Тя подчерта, че новият 47-и парламент ще се конституира в края на ноември. И следователно е малко времето за 
подготовка на бъджета за 2022 г., защото преди това трябва да бъдат сформирани парламентарните комисии. Затова от 
левицата отсега подготвят документи и идеи, за да могат да влязат с летящ старт в парламента. 
"Няма да имаме много време. От стартирането на парламента до края на декември имаме около месец. За този кратък 
период трябва да приемем комисиите в парламента и трябва да намерим съгласие, мъдрост, диалогичност между всички 
ни, които ще бъдем там, за да приемем тези много спешни и за България, и за народа мерки. 
Утре предстои много важна среща с месопроизводители, млекопроизводители, производители на олио, 
хлебопроизводители – онези стотици малки фирми, които са ангажирани в осигуряване на прехраната и чиито продукти 
влизат в т.нар. малка потребителска кошница. Те изнемогват в тази криза и с тези цени на тока редица от тези предприятия 
ще затворят. Утре ще обсъждаме с тях как държавата да им помогне и как ние като партия, и като бъдеща парламентарна 
група в Народното събрание много спешно да стартираме с конкретни законодателни промени, за да можем да ги спасим 
и тях в тези тежки месеци, а оттам и те да помогнат на българските семейства да посрещнат зимата малко по-спокойно", 
посочи Нинова. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ 24 кандидати за президент получиха регистрация от ЦИК  
Завърши регистрацията на кандидатите за парламентарните и президентски избори на 14-ти ноември. 24 са допуснатите 
двойки кандидати за президент и вицепрезидент. ЦИК отказа регистрация на издигнатите от инициативен комитет 
Венцислав Ангелов и Дарина Тодорова, тъй като няма достатъчен брой валидни подписи в подкрепа на кандидатурите. 
След допълнителна проверка комисията ще се произнесе за кандидатурата на Йоло Денев.  
Издигнатите от инициативен комитет за президент и вицепрезидент Лозан Панов и Мария Касимова - Моасе също 
получиха регистрация от ЦИК  в процедура на неприключила проверка на подписката към кандидатската листа. 
След получено искане от Български земеделски народен съюз партията няма да участва във вота за народни 
представители. 
Чрез жребий днес ще бъдат определени поредните номера на кандидатите в двете бюлетини. 
 
√ Тегли се жребият за изборите  
В Централната избирателна комисия чрез жребий ще бъдат определени номерата, под които партиите, коалициите и 
инициативните комитети ще фигурират в бюлетината за президент и вицепрезидент и в тази за народни представители на 
изборите на 14-ти ноември.  
При първия жребий ще се теглят номерата на партиите, коалициите и инициативните комитети, издигнали кандадидат-
президентска двойка. Определеният номер от този жребий се запазва и в бюлетината за народни представители за 
партиите и коалициите, които са се регистрирали и за парламентарния вот. 
При втория жребий ще бъдат изтеглени номерата на партиите и коалициите, които не участват в президентската 
надпревара. При тази процедура най-малкият номер, който ще се тегли, ще следва най-големият номер от предходната 
процедура. 
Заради епидемичните мерки на тегленето на жребия могат да присъстват по един предствител на партия, двама на 
коалиция, по един представител на инициативен комитет, както и кандидатите за президент и вицепрезидент. 
 
√ Ива Петрова: Затварянето на въглищните централи ще става плавно и след широка дискусия 
Протестно шествие в защита на въглищните централи и мините организират днес работещите в комплекса "Марица Изток" 
. Очаква се те да внесат в Министерския съвет подписка с искане за ясна и адекватна политика за прехода на въглищните 
региони към по-зелена икономика. Срещу искането на Брюксел за точна дата за затваряне на въглищните ТЕЦ-ове 
синдикалистите искат те да се ползват до изчерпване на запасите в комплекса - нещо, което Европейската комисия вече 
даде да се разбере, че не може да приеме. 
„Нашата визия за прехода на въглищните региони трябва да се случва плавно, трябва да бъде справедлив – тоест никой да 
не се чувства изоставен и с мобилизация на достатъчно финансови ресурси. Заради високите цени преходът трябва да бъде 
добре управляван“, коментира пред БНР заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова. 
„Трябва да има ясни планове, стратегии, да са преценени социално икономическите последици. Да бъде сложен 
енергийният преход в контекста и на икономическия преход – тоест какво се случва и в другите сектори като индустрия, 
транспорт, сгради. В същото време трябва да се отчита достъпността и сигурността, устойчивостта на енергоснабдяването. 
Във връзка с това ние стартирахме процеса на работа по изработването на енергийна стратегия на страната, защото в 
момента нямаме такава действаща. И ще се очертаят отделни сценарии по този плавен преход. Независимо, че не е ясно 
колко ще работи този кабинет, е хубаво работата по стратегията да започне в момента. Защото трябва да има широка 
дискусия по тези проблеми, които засягат много страни. Този преход трябва да бъде приет и разбран", каза още в "Преди 
всички" Ива Петрова. 
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Петрова каза, че датата за затваряне на въглищните централи е 2038 година, която ще бъде и записана в Плана за 
устойчивост и развитие. Това е индикативна дата, каза тя. 
"Тази дата се обсъжда като цел. Тя ще бъде потвърдена на база на сценарии, които в момента ние започваме да ги работим 
- по години каво се случва, какви мощности ще замесятт въглищните централи. В Плана има финасови ресурси, предвидени 
за заместващи мощности на газ, за нови мощности на ВЕИ- та, подкрепа и мерки за енергийна ефективност в различните 
сектори на икономиката", поясни още заместник-министърът на енергетиката Петрова. 
"Паралено трябва да се оценят социално-икономическите последици преди да се вземе крайното решение точно какво 
правим, за да има справедлив преход. Така че, записването на една дата по-скоро дава сигнал и яснота, и рамка. Но ние не 
говорим - от днес затваряме въглищните централи. Трябва да мислим и как да управляваме този процес", заяви още пред 
БНР Петрова. 
Близо 110 хиляди души вече са подкрепили подписката, която се очаква да бъде внесена в Министерския съвет по време 
на днешния митинг-шествие в защита на въглищния комплекс. И докато едната подписка защитава въглищните централи, 
то друга подписка на Грийнпийс призовава за забрана на рекламите на изкопаемите горива. Събраните подписи до 
момента са около 30 хиляди, обяснява Лора Фучеджиева. Въглищните централи трябва да бъдат затворени, но поетапно и 
без работещите в тях да загубят работата си, казват хората пред БНР: 
Още по темите в звуковите файлове. 
 
√ СЕМ решава кои кандидати за генерален директор на БНР ще допусне за изслушване  
Съветът за електронни медии ще обсъди на днешното си заседание допускането на кандидатите за генерален директор 
на Българското национално радио до третия етап от обявената процедура - изслушване. То ще се проведе на 25-ти 26-ти 
октомври. Изборът на нов генерален директор на общественото радио ще бъде на 27-ми октомври. 
До обявяването на конкурса се стигна след оставката на Андон Балтаков на втори август. СЕМ прие оставката му на 4-ти 
август и избра Милен Митев за временно изпълняващ длъжността генерален директор. 
В надпреварата за поста участват петима кандидати - Милен Митев, Жени Гаджалова, Митко Димитров, Иво Тодоров и 
Светослав Костов. Всички те бяха допуснати до втория етап от процедурата - разглеждане на документите по същество. 
 
√ Лъчезар Богданов: Краткосрочно изглежда, че икономиката върви добре  
Интервю на Диана Янкулова с Лъчезар Богданов в предаването ''Нещо повече'' 
"Сред важните изводи, които дойдоха от МВФ, са - ваксинацията е важна; в краткосрочен план трябва да се дава държавна 
подкрепа; в средносрочен план правителствата трябва да имат устойчива финансова рамка; правителствата трябва да се 
фокусират върху дългосрочните структурни цели".  
Това обобщи пред БНР Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика.  
По думите му "хубавото е, че възстановяването върви дори по-бързо от прогнозата на дори по-скептичните анализатори":  
"Краткосрочно изглежда, че икономиката сякаш върви добре. Прогнозата на МВФ за България е дори малко над 
заложеното от правителството като прогноза".  
В предаването "Нещо повече" икономистът поясни, че фокусът трябва да бъде не върху дълга, а върху дефицита:  
"Дали структурно успяваме да си вържем сметките, така че да имаме малък дефицит. И при по-бърз икономически растеж 
- балансиран бюджет. Дългът е следствие".  
Интервюто с Лъчезар Богданов можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Стабилизация на цените на тока в Европа около 200 евро за мегаватчас 
Повишаване с 2,9% на цените на Българската независима енергийна борса до 209,67 евро за MWh  
Цените на тока на европейските енергийни борси се стабилизират за втори пореден ден около 200 евро за мегаватчас, 
след  като през предходната седмица бяха достигнати рекордни ценови върхове от 300 евро за мегаватчас. 
Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
В сегмента "ден напред" с доставка в сряда (13 октомври), най-скъп ток ще плащат в Сърбия (217,29 евро за мегаватчас), 
следвана от Гърция (216,74 евро за MWh) и Италия (215,78 евро за MWh). 
В останалите европейски държави цените на електроенергията са малко над и под 200 евро за MWh, като най-ниска отново 
е цената на тока в Полша (143,43 евро за MWh), следвана от Испания и Португалия (по 185,74 евро за мегаватчас). 
В България цената на тока в сегмента "ден напред" (за 13 октомври, сряда) се повишава с 2,9% до средна цена от 209,67 
евро (410,08 лева) за мегаватчас, като по-рано по време на днешната сесия на търговия цента удари за кратко рекорден 
връх от 589,98 лева за мегаватчас, показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока достигна във вторник (12 
октомври) 446,42 лева за MWh. 
 

https://bnr.bg/post/101540408
https://bnr.bg/post/101540320/lachezar-bogdanov
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√ Първите зелени облигации на ЕС събраха 12 милиарда евро  
Европейската комисия издаде първите зелени облигации по инструмента "Следващо поколение ЕС", като по този начин 
набра 12 млрд. евро, които ще се използват предимно за зелени и устойчиви инвестиции в Общността.  
Това е най-голямата емисия на зелени облигации в света и по този начин ЕС ще се превърне най-големият емитент на 
зелени облигации до този момент.  
Те са с падеж от 15 години до 4-ти февруари 2037-ма година. 
Много инвеститори са изразили интерес към тях.  
 
√ ЕК приема мерки срещу повишаването на цените на енергията  
Еврокомисарите ще приемат на днешното си заседание набор от инструменти, с които да реагират на повишаването на 
цените на енергията. 
Колегиумът на комисарите ще изготви комюнике, в което ще анализира ситуацията в момента, мерките в краткосрочен 
аспект, които да бъдат предприети в страните-членки, както и стъпките за по-голяма устойчивост на енергийните системи 
в средносрочен план. 
Източник от Европейската комисия припомни, че на този етап има повишаване на цените на енергията на едро с над 200 
на сто. Както вече отбеляза еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон, те ще растат до април, като после се очаква да 
спадат, но ще бъдат променливи до края на зеления преход. 
„Това е знак, че трябва да ускорим прехода ни към зелена енергия, тъй като сме силно зависими от вноса на твърди горива, 
97 на сто от нефта и 90 на сто от газа също са внос“, припомнят от Комисията. Оттам смятат, че трябва да се подпомогнат 
енергийно бедните, като мерките трябва да бъдат обратими и да не подлагат на риск прехода към зелена енергия. 
 
√ Влошаване на икономическите нагласи в Германия и еврозоната през октомври за пети пореден месец 
Икономическите нагласи на германските анализатори и инвеститори се влошиха през октомври за пети пореден месец, 
тъй като проблемите с доставките на суровини и материали вредят все по-сериозно на водещата европейска икономика. 
Подобен спад бележат икономическите нагласи и в цялата еврозоната. 
Това показват резултат от последно проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, спадна рязко през октомври до 22,3 пункта от 26,5 пункта през септември при 
осреднена прогноза за доста по-сдържано понижение към 24,0 пункта. 
 

Графика на Zew индекс на икономическите очаквания в Германия 
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"Икономическите перспективи за германската икономика отслабват значително. По-нататъшният спад на ZEW показателя 
за икономически настроения се дължи главно на продължаващите проблеми с предлагането и доставките на суровини и 
междинни продукти. Експертите на финансовите пазари очакват печалбите да се понижат, особено в експортно 
ориентирани сектори като производство на превозни средства и химикали/фармацевтични продукти", коментира 
проучването президентът на института ZEW професор Ахим Вамбах. 
В същото време индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите икономически условия в Германия, се срина 
през октомври до 21,6 пункта от 31,9 пункта месец по-рано и при очаквания за по-умерено понижени ние към 28,5 пункта. 
Това е първото влошаване на оценката за настоящите икономически условия от февруари насам, след като този индекс 
нарастваше постоянно до септември включително. 
Днешното проучване на ZEW също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по 
отношение на икономическото развитие в цялата еврозона се влошава през октомври за пети пореден месец, достигайки 
21,0 пункта спрямо 31,1 пункта през септември. 
Подобно на Германия, показателят за текущата икономическа ситуация също отчете първо понижение от доста месеци 
насам, спадайки с 6,6 пункта спрямо нивото от септември до 15,9 пункта. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната отбеляза слабо понижение до 17,1 пункта през октомври от 20,1 
пункта месец по-рано, но 49,15 от експертите продължава да очакват по-нататъшно нарастване на инфлацията през 
следващите шест месеца. 
 
√ Кризата с доставките причинява проблеми на най-голямото търговско пристанище на Острова  
Най-голямото търговско пристанище на Великобритания съобщи, че кризата със снабдителната верига е причинила голямо 
струпване на контейнери, което затруднява изключително работата и води до големи закъснения.  
Властите на пристанището Феликстоу, което обработва 36% от британския трафик на товарни контейнери, съобщиха, че 
проблемите се дължат на натоварения период преди Коледа, недостига на шофьори, Брекзит, лошо планиране с 
приемането на корабите и пандемията. В допълнение към това има и много празни контейнери, които заемат ценно място, 
защото не се извозват навреме от превозвачите.  
Отчита се обаче известно подобрение през последните дни. Най-големият превозвач на контейнери в света заяви пред Би 
Би Си, че пренасочва някои от най-големите си кораби към други пристанища.  
Вчера "Файненшъл таймс" първи съобщи , че фирмата ще изпрати корабите си от Феликстоу към други европейски 
пристанища, където ще бъдат използвани по-малки плавателни съдове за британските доставки. Ларс Микаел Йенсен от 
компанията заяви за Би Би Си, че някои от най-големите кораби, които превозват по 20 000 контейнера, чакат между 4 и 7 
дни на входа на пристанището във Феликстоу. 
 
√ Долната камара на Конгреса одобри законопроект за повишаване на тавана на дълга  
Камарата на представителите на американския Конгрес гласува в полза на законопроект, който ще позволи повишаването 
на тавана за заеми на правителството на 28,9 трилиона долара. По този начин ще бъде избегнат дефолт, но само до 
началото на декември, предадоха световните агенции. Законопроектът беше приет с 219 на 206 гласа, а увеличението е с 
480 милиарда. 
Очаква се президентът Джо Байдън да положи подписа си преди крайната дата 18-ти октомври, когато Министерството на 
финансите обяви, че вече няма да е в състояние на плаща дълговете на страната без намесата на законодателите. 
Днешното гласуване успокои опасенията, че Съединените щати ще изпаднат в дефолт за първи път в историята си. 
Продължилия месеци наред спор между републиканци и демократи по повод ограничаването на дълга е свързан с 
изборите за Конгрес догодина. Тогава ще бъдат разпределени всички места в долната камара и около една трета от тези в 
Сената и се очаква републиканците да опитат да спечелят мнозинство и в двете камари. 
 
√ МВФ: Покачването на цените на енергията няма да доведе до нова петролна криза  
Покачването на енергийните цени тежи на домакинствата, но последният ръст вероятно няма да предизвика петролна 
криза като тази през 70-те години на 20-ти век. Това заяви главният икономист на Международния валутен фонд Гита 
Гопинат, цитирана от Франс прес. Тя каза, че институцията очаква стойността на енергията да се задържи висока през 
следващите месеци, но да последва спад в края на първото тримесечие на 2022, който да продължи и в последващия 
подобен период.  
Гопинат посочи още, че доставките на много стоки не са успели да се възстановят толкова бързо след началото на 
пандемията, колкото търсенето, което отчасти се дължи на разпространението на делта варианта на коронавируса. Това 
от своя страна води до рязко увеличение на цените и въпросът е дали тази тенденция ще се запази.   
Освен това роля за стойността на енергията ще играе времето и това дали предстоящата зима в Северното полукълбо ще 
бъде сурова. 
Същевременно в последния преглед на световната икономика от МВФ предупреждават, че трудностите в снабдяването и 
увеличението в цените на стоките забавят възстановяването на икономиките. Според институцията последната вълна на 
разпространение на коронавируса и провалът с дистрибуцията на ваксините по света водят до влошаване на 
икономическото разделение и до по-лоши перспективи пред развиващите се държави.  
Очакванията са глобалната икономика да отбележи ръст от 5,9% тази година, преди да се забави до 4,9 на сто през 2022 
година.  
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√ МВФ очаква БВП на България да нарасне с 4,5% през настоящата година  
Международният валутен фонд прогнозира нарастване на брутния вътрешен продукт на България с 4,5% през 2021 г., след 
което икономическата експанзия да се забави леко до 4,4% през 2022 г., след което икономическият растеж да стабилизира 
около 2,8% в рамките на следващите няколко години до 2026 г. 
По отношение на инфлацията в нашата страна МВФ очаква тя да нарасне с 2,1% през настоящата година и с 1,9% през 2022 
г., след което средната годишна инфлация до 2026 г. да бъде около 2 на сто. 
Фондът прогнозира запазване на позитивния баланс по текущата сметка на България, като за 2021 г. очаква той да бъде 
0,5% от БВП, през 2022 г. да бъде 0,3% от БВП и средно около 0,4% от БВП в периода до 2026 г. 
Безработица в България ще се стабилизира през 2021 г. на нивото от предходната година от 5,2%, след което МВФ очаква 
нивото на безработица да се понижи до 4,7 на сто. 
 
БНТ 
 
√ Какви са посланията на политиците дни преди старта на предизборната кампания?  
Вчера изтече крайният срок, в който партиите трябваше да подадат кандидатските си листи в районните избирателни 
комисии, а кандидатите за президент и вицепрезидент да се регистрират в Централната избирателна комисия. Това 
предизвика оживление сред политическите играчи. 
В новия парламент вероятно няма да липсват представители от шоубизнеса. Рапърът Христо Петров, известен като Ицо 
Хазарта, ще премери сили за място в Народното събрание. Това стана ясно днес от негов пост във Фейсбук. Ще води листата 
на "Продължаваме промяната" в 25-и МИР в София. Покана да се включи в новата формация е получил лично от Кирил 
Петков. Посъветвал се с близките си и приел. Обяснява защо. 
"Изпитвам истински ужас от мисълта, че един ден ще се обърна назад и ще видя как никога не съм посмял да рискувам 
своя хубав живот в името на нещо по-голямо и важно. Никога не се опитах да помогна на страната, която ми даде 
всичко, а аз не ѝ дадох нищо. Седя и си казвам не се занимавай с идиоти. Да, но идиотите нямат нищо против да се 
занимават с мен. С децата ми, с близките ми, с приятелите ми. С хората, заради които ме има мен", написа той. 
В Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира актуалните теми в страната. За протестите на пътностроителните 
фирми заяви, че ако партията му управляваше днес, щял да им даде ясен знак, че договорите трябва да се изпълнят в срок. 
"Много ми е интересно само преди една седмица се обзаложих тука с Радев, че за Нова година тока ще стане над 500 
лева. Довечера в 20 часа борсата ще затвори на 567 лева за мегаватчас. При лошия Бойко 10 години 70 лева плащахме. 
Вика, заложили капани и бомби - каква бомба, какъв капан, бе човек? 10-12 години, 70 лева регулиран пазар. Сега 567.5 
лева нагоре. Къде е капанът, в кое сме сложили капан? Виновни сме за кораба, виновни сме за цените, за газта сме 
виновни, той е невинен за всичко, все едно пет години не е бил държавен глава", коментира Борисов високите цени на 
тока. 
Кандидатите за президент и вицепрезидент Анастас Герджиков и Невяна Митева се срещнаха с ръководството на СДС и 
получиха потвърждение за подкрепа. Председателят на СДС Румен Христов подчерта, че тази подкрепа е твърда и 
абсолютно безусловна. 
"Защото техните позиции съвпадат с въжделенията на СДС. Аз смятам ,че те имат много голям потенциал. За мен 
твърдите ядра ги имат. Въпросът е да получат още малко от периферията за разлика от другия кандидат който 
,според мен ,да не давам оценки по-скоро има периферия но няма твърди ядра", каза Христов. 
Професор Анастас Герджиков благодари за подкрепата, която от партията са им дали без никакви както и за това, че са им 
предложили помощ и подкрепа със собствените си ресурси. Ръководител на предизборния щаб на 
кандидатпрезидентската двойка Герджиков-Митева ще бъде Димитър Танев. 
Лидерът на "Изправи се БГ! Ние идваме!" Мая Манолова внесе кандидатската листа на коалицията в 23-и МИР в София. 
Каза, че ще работят за това нито едно семейство или фирма да не остане без подкрепа в условията на тежка социална и 
икономическа криза. 
"Нашата парламентарна група ще бъде гарант, че няма да има реванш на ГЕРБ и на ДПС и че мнозинството на 
промяната този път ще състави правителство", заяви Манолова. 
Все още не е ясно кога "Изправи се БГ! Ние идваме! ще подпишат споразумение с "Демократична България" и 
"Продължаваме промяната" за сътрудничество след парламентарния вот. Манолова потвърди, че водят разговори с 
другите две формации, но смята, че инициативата трябва да дойде от Кирил Петков и Асен Василев. 
Днес изтече и срокът, в който кандидатите за президентския пост трябваше да се регистрират в ЦИК. Инициативният 
комитет, който издигна кандидатурата на Лозан Панов и Мария Касимова за "Дондуков" 2 внесе 5100 подписа. Казаха, че 
първата им цел е да стигнат до балотаж. 
"Силно се надяваме да има дебати между тримата водещи кандидати по всички теми, касаещи президентските 
правомощия и ще си говорим кое място ни отреждат, когато приключи първи тур. Искаме да участваме във втория 
тур и мисля, че имаме потенциала да го направим", каза Велислав Величков - председател на Инициативния комитет. 
Волен Сидеров и Магдалена Ташева, кандидати за президент и вицепрезидент на "Атака", днес внесоха документите си в 
ЦИК и обявиха, че искат да са алтернатива на Румен Радев. 
"Да окажем съпротива на политиката на васалитет, слугинаж и безпрекословно изпълняване на американската 
политика да ставаме фронтова държава срещу Русия. Това не го искаме, затова казваме, че това трябва да се 
стопира. Първанов започна националното предателство, Радев го продължава", заяви Сидеров. 
Предизборната кампания както за президент, така и за новия парламент започва на 15-ти октомври. 
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√ Заместник-регионалният министър: До края на седмицата очаквам споразумение между строителния бранш и 
държавата 
„До края на седмицата позициите на строителния бранш и на държавата ще бъдат поставени на масата и очаквам 
споразумение. Имаме протегнати ръце от двете страни, въпросът е да стигнем до ръкостискане.“ 
Това каза заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Граматиков в интервю за БНР 
след проведената днес среща между представители на Българска браншова камара „Пътища“ и ръководството на МРРБ. 
Заместник–министърът отново подчерта, че браншът не трябва, а и никой не иска от него, да отстъпи от исканията да им 
бъдат изплатени 900 млн.лв за извършени от строителните фирми дейности. 
„Въпросът е, че за разплащането на тези пари трябва да се намери механизъм“, обясни Граматиков 
Той допълни, че в правовата държава единственият начин това да се случи по законен път е плащанията да бъдат решени 
през Народно събрание със Закона за държавния бюджет. 
„Ние преговаряме за намиране на легалния начин за разплащане на 100-те млн. лв., осигурени с актуализацията на 
бюджета за тази година, плюс още няколко милиона, които са от корекция на бюджета на АПИ“, каза още 
Граматиков. 
Според него случващото се в пътния бранш е трагедия, защото досега едно-единствено лице е решавало и е държало в 
подчинение тези, от които зависи неговото предложение. Практиката е била Министерският съвет да взема решения и да 
разплаща там, където трябва, стана ясно още от думите на Граматиков. 
В момента вървят работни разговори между МРРБ и министерствата на финансите и на икономиката за това да се намери 
свеж ресурс, който може да бъде вкаран в строителния бранш, ако няма действащ парламент до края на годината, стана 
ясно още от интервюто на Валентин Граматиков. 
 
√ Икономически прогнози при ново повишение на природния газ  
"Булгаргаз" ще поиска ново повишение на природния газ от 1 декември с около 13% или мегаватчас да струва близо 107 
лева. Това съобщават от държавното дружество. Изчислението е на базата на днешните котировки на международните 
хъбове, като прогнозите за доставките на европейските пазари през декември е при цена от 86 евро за мегаватчас. 
На този фонд икономическите показатели са повече от положителни към 17 септември, отчитат от министерството на 
финансите. 
Брутният вътрешен продукт бележи ръст от 6.4% на годишна база заради засиленото вътрешно търсене и промишлен 
подем. Потреблението на домакинствата също нараства - с 9,4 %, увеличават се и заетите лица. 
Въпреки, че инвестициите нарастват с 11%, продължава да буди безпокойство темпът на инфлацията, който през август е 
2,5% при 2,2 на сто през юли. С 3% се увеличава и държавния дълг спрямо прогнозния брутен вътрешен продукт. 
 
3e-news.net 
 
√ Пътните строители спират протестите и възстановяват диалога с МРРБ и АПИ 
Позициите се сближават, подготвя се разплащането на извършени дейности по поддръжка на пътищата от 
миналата зима 
Пътностроителните фирми спират с протестите, поне временно. Причината е във възстановяването на диалога между тях 
и регионалното министерство и АПИ. Това стана ясно след вчерашната среща на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството Виолета Комитова и и.д. шефът на АПИ Ивайло Денчев със собственици на протестиращите компании 
и представители на Българската браншова камара „Пътища“ (ББКП). Вследствие на рестартираните преговори протести 
няма да има поне в рамките на следващите два дни или докато текат преговорите между двете страни. На вчерашната 
среща те са се разбрали по какъв начин да бъдат продължени разговорите, за да се стигне до някакво решение, стана ясно 
от думите на Комитова.  
От своя страна председателят на Управителния съвет на ББКП Стефан Чайков отбеляза, че позициите на пътните строители 
и МРРБ са започнали да се доближават, във връзка с което се очаква да се стигне до споразумение в следващите два дни. 
Именно поради това протести днес и в четвъртък няма да се провеждат. 
Една от основните теми, обсъдени на срещата, е била зимната поддръжка на пътищата и разплащането на дължимите 
суми за миналия сезон. В тази връзка Чайков обяви, че е било договорено да започне фактурирането на нефактурираните 
към момента сертификати за извършени такива дейности през миналата зима. Поради което се очаква разплащането на 
тези дължими суми да започне в кратки срокове. Според Чайков в случая става въпрос за 62 млн. лв. “Зимното почистване 
и поддържане на републиканската пътна мрежа е осигурено”, категоричен бе пък Ивайло Денчев. 
Според думите на Виолета Комитова в договорите между АПИ и пътните строители има проблемни документи, които 
трябва да бъдат преработени, за да може да продължи работата по сключените контракти. “Служебното правителство и 
аз, като регионален министър, държим да продължим да работим с тези наши фирми, специализирани в пътното 
строителство, които са изградили капацитет през годините и са натрупали много опит”, подчерта тя. 
 
√ ЕМИ: Прилагането на антикризисни мерки в енергетиката трябва да балансира, а не да дестабилизира допълнително 
пазара  
Минимален ценови ефект за клиентите за сметка на сериозен финансов риск за енергийните компании и внасяне на 
допълнителна нестабилност в енергийния сектор. Това би бил резултатът от планираните от Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР) промени в Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от 
последна инстанция (ДПИ), чието обществено обсъждане се проведе на 08.10.2021 г. 
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Мотив за предложените промени са ангажиментите на регулатора за ограничаване на негативното влияние на високите 
борсови цени на електроенергията върху небитовите потребители. Те бяха обявени на 6.10.2021 г. и подложени на 
обществено обсъждане два дни по-късно. 
По същество, подходът на работната група на КЕВР залага на силно орязване на приходите на ДПИ лицензиантите, като 
основна мярка за намаляване на цените за небитовите клиенти - частни, държавни и общински компании и бюджетни 
структури - получаващи електроснабдяване от ДПИ. В момента, по официални данни на КЕВР, от ДПИ се снабдяват 256 
хиляди небитови потребители на ниско напрежение, или 41% от всички потребители, купуващи от свободния пазар на 
електроенергия. Това означава, че ще се взимат средства от едни компании (каквито са ДПИ лицензиантите), за да се 
постигне ефект за други компании – тези, които не са си намерили търговец на свободен пазар. 
С предложените промени в Методиката се променя формулата, по която се определя цената на електроенергията от ДПИ, 
което според регулатора "ще позволи сметките на небитовите потребители на ДПИ да бъдат намалени с 15 лв. до 30 лева 
на MWh". Мярката ще има краткосрочен характер - в рамките на 3 месеца, считано от 1.11.2021 г., като през това време 
потребителите на ДПИ следва да сключат договори с доставчици на електроенергия от свободния пазар. По този начин те 
няма да заплащат електроенергия по цени на ДПИ, където тя е значително по-висока. 
В доклада на работната група се посочва, че средната продажна цена на електроенергията на ДПИ е обвързана с цената 
на електрическата енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ на организирания борсов пазар на електрическа енергия, 
която през последните месеци достига екстремни нива. С промяната в Методиката временно на компонентата за 
дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“ се налага таван, независим от разходите на дружествата - 5%, но не 
повече от 10 лв./МВт. Заедно с това, променя се и формулата за изчисляване на цената на ДПИ като съотношението цена 
на пазара ден напред и цената за недостиг на балансиращия пазар се променя от 80:20 на 90:10. По този начин 
допълнително се опорочава функцията на доставчика от последна инстанция, тъй като се създава нов сегмент с регулирани 
цени. 
В резултат, клиентите няма да заплащат реалните разходи за покупка и балансиране на енергия, а разликата между 
разходи и приходи ще се покрива от ДПИ лицензиантите, които вече ще имат и граница на приходите си. Всичко това се 
случва, след като от това лято ДПИ лицензиантите са принудени да реализират неимоверно повече разходи за 
обслужването на рязко увеличения брой малки стопански и бюджетни клиенти, които не си намериха доставчик от 
свободен пазар и бяха служебно прехвърлени на ДПИ по силата на действащите правила. 
Важно е да се отбележи, че 2/3 от тези клиенти са с потребление на средностатистическо домакинство и за тях 
фактическият резултат от тази промяна няма да бъде повече от 1-2 лева месечно. Цената за този минимален ефект, който 
не решава генералния проблем с високите цени на електроенергията, обаче, ще бъде програмиран дефицит в приходите 
на ДПИ компаниите. Този дефицит ще засегне не само тяхната финансова стабилност, но и ролята им на „спешна помощ“ 
в българската енергетика. Трябва да е ясно, че независимо от промяната в цената, предложена от КЕВР, мнозинството 
клиенти на ДПИ (особено общинските и ВиК дружествата) отдавна изпитват затруднения да си покриват месечните разходи 
за електроенергия и това също се отразява на финансовото състояние на ДПИ лицензиантите. 
Безспорно трябва да се намерят механизми да се намали финансовата тежест за небитовите клиенти (особено като се има 
предвид бъдещото излизане на битовите потребители на пазара и фактът, че отново може да се изпадне в подобна 
ситуация), но тези механизми не трябва да са за сметка на който и да било друг участник в енергийния пазар – било то 
частна или държавна компания. И вероятно е време държавата да отговори на въпроса защо липсваше ясна, 
продължителна и насочена информационна кампания към малкия бизнес, вместо да се търси начин как един проблем да 
се прехвърля от болната на здравата глава. 
Институтът за енергиен мениджмънт смята, че ако се реализира предложението на КЕВР за намаляване цените на ДПИ, 
обсъдено на 08.10.2021, това може да доведе до непредвидими последствия за сектора. 
 
√ Средната цена за базов товар в сегмента ден напред през септември е била 244,50 лв. за MWh и нараства с 12,1 на сто 
спрямо август 
В сегмента пазар в рамките на деня среднопретеглената цена расте до 252,33 лв. за MWh през септември в сравнение 
с 241,75 лв. за MWh месец по-рано 
Средната цена за базов товар в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през 
месец септември спрямо август се повишава, но се увеличават и търгуваните обеми. Малко по-различни са данните за 
сегмента „пазар в рамките на деня“, където също се отчита ръст на цената, но и спад на търгуваните обеми. По отношение 
на сегмента „двустранни договори“ в частта доставени количества все още липсват достатъчно данни, но по отношение на 
изтъргуваните се отчита също ръст и на среднопретеглената цена и на изтъргуваните количества. Това става ясно от отчета 
на БНЕБ за месец септември.  
Пазар ден напред 
Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ през месец септември 2021 г. спрямо предходния август нараства с 
12,1 % до 244,50 лв. за MWh или с 26,33 лв. За сравнение, отчетената през август средна цена базов товар е 218,17 лв. за 
MWh.  
Средната цена пиков товар също нараства – с 10,4 % до 262,26 лв. за MWh през септември в сравнение с 237,48 лв. за MWh 
месец по-рано. 
Повишението при средната цена извънпиков товар достига 14,0 % - до 226,74 лв. за MWh през септември. За сравнение, 
през август тя е била от порядъка на 198,86 лв. за MWh. 
Най-ниската цена, отчетена през предходния месец  е била 103,21 лв. за MWh, което е повишение с 8,3 %. През август най-
ниската постигната цена на БНЕБ е била 95,31 лв. за MWh.  По-малка обаче е разликата по отношение на най-високата 
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цена. През септември най-високата отчетена цена на енергийната борса е достигала до 410,73 лв. за MWh, което е 
повишение с 0,9 на сто спрямо отчетената стойност от 407,05 лв. за MWh през август. 
Въпреки по-високата отчетена цена в този сегмент през септември, спрямо август, търгуваните обеми в сегмента „ден 
напред“ на БНЕБ също нарастват, сочат още данните от отчета. 
Общо търгуваният базов обем се увеличава до 2 209 338,9 MWh или с 2,6 % (с 55 377,3 MWh) през септември спрямо август. 
Тогава този обем е достигал до 2 153 961,5 MWh.  
Повишението на пиковия обем е от порядъка на 0,7 % или с 8 660,8 MWh до 1 172 474,9 MWh през септември срещу 1 163 
814,1 MWh през август. Извънпиковият обем нараства до 1 036 864,0 MWh или с 4,7 % през септември при отчетени 990 
147,4 MWh месец по-рано. 
Среднодневният търгуван обем през предходния септември спрямо август също се повишава – до 73 644,6 MWh или с 6,0 
% от 69 482,6 MWh. В процентно отношение толкова е и увеличението през деветия месец на годината и на средночасовия 
търгуван обем (6.0%) – до 3 068,5 MWh/h или със 173,4 MWh/h спрямо 2 895,1 MWh през август. 
С 1 от  до 87 през септември се увеличават и пазарните участници -  86 месец по-рано. 
От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става 
ясно, че през месец септември 2021 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при 
пренос и разпределение са 8 %, от търговците – 86 %, и от потребители – 5 %, при производителите – 0%. 
Осъществените  продажби в този сегмент са например 72 % от производители, 13 % от участници с до и над 4 MWh, а 15 % 
- от търговци.   
Пазар в рамките на деня 
Среднопретеглената цена през месец септември в този сегмент нараства с 4,4 % или с 10,58 лв. за MWh – до 252,33 лв. за 
MWh. През предходния август тя е била 241,75 лв. за MWh, сочи отчета на БНЕБ. 
В същото време се наблюдава спад, при това с 8,1 % или с 21,06 лв. за MWh при среднопретеглената цена пиков товар – 
до 239,08 лева за MWh срещу 260,14 лв. за MWh отчетени за август. Малко по-слабо е понижението през септември при 
среднопретеглената цена извънпиков товар – минус 1,6 % или с 3,44 лв. за MWh – до 210,33 лв. за MWh в сравнение с 
213,77 лв. за MWh месец по-рано. 
За разлика от „ден напред“, където е отчетено повишение на търгувания обем, в сегмента „в рамките на деня“ се 
наблюдава понижение, макар и не кой знае колко съществено.  
Така, според данните на енергийната борса, общо търгуваният базов обем през септември намалява (минус) с 1,2 % -  107 
244,2 MWh спрямо регистрираните през август 108 594,7 MWh.  
Понижението, отчетено при пиковият обем е с (минус) 2 188,5 MWh или с 3,3 % - до 63 346,4 MWh. Затова пък извънпиковия 
обем расте с 2,6 %, или с 1 105,3 MWh през септември спрямо август – до 44 165,1 MWh. 
С по 2 % през предходния септември, в сравнение с по-предишния август нарастват среднодневният и средночасовият 
търгуван обем. Така среднодневният търгуван обем достига до 3 574,8 MWh (3 503,1 MWh за август), а средночасовият – 
149,0 MWh/h (месец по-рано 146,0 MWh). Пазарните участници се увеличават с 1, или с 1,5 % и през септември вече са 68.  
Пазарен сегмент „двустранни договори“ 
В частта за доставени количества данни липсват, а при наличието им те ще бъдат добавени, се посочва в отчета. 
Изтъргуваните количества в този сегмент през септември спрямо август обаче нарастват съществено – със значителните 
46,8 % или с 495 000.0 MWh. Така през предходния месец те достигат до 1 553 520,0 MWh. За сравнение през август общо 
изтъргуваните количества са били в обем от 1 058 520,0 MWh. 
Скок обаче с 21,6 % има и при среднопретеглената цена. Така през септември тя нараства до 256,63 лв. за MWh от 
регистрираните през предходния август 211,07 лв. за MWh. Това представлява увеличение за месец с 45,57 лв. за MWh. 
Сключените сделки през екрана Auction screen са 13. Най-ниските сделки са за 11 760 MWh, а най-значителните за 662 440 
MWh. Съответно най-ниската постигната среднопретеглена цена е 192,70 лв., а най-високата – 299,71 лв.  
Ако се направи сравнение с предходните две години, също белязани от знака на пандемията COVID-19 ще се види 
съществена разлика, но трябва да се имат предвид и направените през този период промени в Закона за енергетиката по 
отношение на малките производители от ВЕИ, както и излизането на пазара на малките и средни потрелители. Така през 
септември 2019 г. в сегментта “ден напред” средната цена базов товар е била 108,19 лв. за MWh, а през същия месец на 
2020 г. – 90,45 лв. за MWh. Подобни значителни разлики има и “в рамите на деня” и другите сегменти.  Съответно и 
търгуваните обеми са много, повече от два пъти и половина по-ниски, така че сравнението със ситуацията през настоящата 
година не би било коректно. 
 
√ Еврохолд ще придобие остатъчните 33% от ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро 
КФН разреши търговото предложение на холдинг, консолидиращ енергийния бизнес на Еврохолд България АД, на 
предлагана обща цена от 229,6 лева 
Комисията за финансов надзор (КФН) одобри на 11 октомври коригираните търгови предложения на Eastern European 
Electric Company B.V. (EEEC) - холдингът, консолидиращ енергийния бизнес на Еврохолд България АД, за придобиването на 
остатъчните 33% от капитала на дистрибутора на електроенергия - ЧЕЗ Разпределение България АД, и доставчика на 
електроенергия - ЧЕЗ Електро България АД, съобщи холингът до Българската фондова борса (БФБ) 
В момента EEEC притежава 67% от капитала на двете дружества, акиците на които се търгуват на БФБ. 
EEEC предлага да придобие 636 240 акции на ЧЕЗ Разпределение България на цена от 291 лв. за акция или общо 185.2 млн. 
лв., както и 1650 акции на ЧЕЗ Електро България на цена от 26 904 лв. за акция или общо 44.4 млн. лв. Така за остатъчния 
капитал на двете публични дружества ЕЕЕК ще плати 229,6 лева. В съответствие със Закона за публичното предлагане на 
ценните книжа, EEEC очаква процедурата за търговите предложения да приключи до края на ноември. 
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През юли Еврохолд финализира придобиването на седем дружества на чешката ЧЕЗ Груп за 335 млн. евро в сделка, 
реализирана чрез дъщерната на холдинга - EEEC. В резултат на транзакцията холдингът придоби 67% от най-големия 
дистрибутор на електроенергия в България и същия дял във водещия доставчик на електроенергия в страната, както и 
100% от акциите на най-големия лицензиран търговец на електрическа енергия. Групата стана собственик още на компания 
за IT услуги, соларен парк, производствена мощност за енергия от биомаса и на компанията, която координираше 
дейността на подразделенията на ЧЕЗ Груп в България. 
 
√ Шансовете за обръщане на тенденцията от 200 евро за MWh в сегмента ден напред на европейските 
електроенергийни борси остават малки 
 

 
източник: energylive 

 
Надеждите за обръщане на тенденцията на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ не се 
оправдаха и през изминалата седмица. Цената на газа отново успя да стигне към 117 евро за MWh или 1400 долара за 1000 
куб м, а стойността на емисиите – над 64 евро за тон. Запазват се и прогнозите за ръст на цената на петрола.  
На този фон срещите и обсъжданията в Европа за смекчаване на цената на газовия пазар и използване на механизмите за 
влияние върху европейската Система за търговия с емисии остават неясни и на ниво „наброски“. Всъщност, този процес 
продължава обаче повече от месец, а евентуални решения може да има едва след срещата на високо ниво в Европа на 21-
22 октомври, но влизането им в сила не може да стане автоматично и ще изисква време.  Дотогава пазарите ще продължат 
да реагират на всички страхове. Като този за твърде ранното настъпване на зимата, което означава по-високо потребление 
на електричество и изобщо на всякакви горива.  
Цените 
Най-общо стойностите на европейските електроенергийни борси от седмица на седмица бележат нови и по-високи 
стойности. Ако допреди две седмици с тревога се наблюдаваше скок до цена от 160 – 170 евро за MWh, то сега вече може 
да се говори за цена, движеща се в диапазона от 180 до 200 евро за MWh и дори за надхвърлянето й. При това не за пръв 
път. С ден за доставка 4 октомври тази година най-високата цена бе отчетена в Италия – 211.11 евро за MWh (ръст с 10.2 % 
спрямо неделното затваряне на 3.10.), сочат данните на Energylive.cloud. Най-ниска бе стойността, постигната в Полша – 
104.22 евро за MWh (при скок с 66.6 % в сравнение с 3.10, но неделя, когато цените са и най-ниски). Спад бе отчетен само 
на две от борсите в този сегмент – в Гърция (с 0,6 % до 170,40 евро за MWh) и Хърватия ( спад с 6,7 % до 176.37 евро за 
MWh). Стойността, отчетена на Българската независима енергийна борса (БНЕБ, IBEX) в този ден от 157.34 евро за MWh бе 
съпоставима с постигнатата на борсите в Германия (158.12 евро за MWh) и Франция (156.36 евро за MWh). 
С ден за доставка 5 октомври европейските електроенергийни борси останаха в някакъв период на изчакване. 
Увеличението, което бе отчетено в рамките на следващата търговия с ден за доставка 6 октомври бе само доказателство, 
че на европейските електроенергийни борси зависимостта от цената на газа е висока, но и, че участниците на пазара не са 
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уверени в стъпките за смекчаване. Ръст в този сегмент бе отчетен на всички пазари. Стойността на БНЕБ се увеличи с 
поредните 5.8 % спрямо търговията ден по-рано до 169.34 евро за MWh. Най-висока очаквано остава 
стойността  постигната на италианската борса (GME) – 242.46 евро за MWh или увеличение със 17,3 %, следвана от 
Иберийския пазар (OMIE, Испания и Португалия) – 228,59 евро за MWh. На останалите пазари цените варираха от 197.30 
евро за MWh в Унгария (HUPX) до 184.17 евро за MWh (Германия).  
Взривяваща бе обаче ситуацията с ден за доставка 7 октомври. Стойностите, постигнати в „ден напред“ на европейските 
електроенергийни борси скочиха над 300 евро за MWh. Този ден може да се окачестви като край на предела на очакването 
за случване на мерки за овладяване на ситуацията. Цената на съседния пазар в Сърбия (RS) хвръкна до 327.44 евро за MWh, 
покачвайки се спрямо предишната търговия с цели 79.0 процента. Небивали цени бяха отчетени и на пазарите в Германия 
– 302.53 евро за MWh. Постигнатата в ден напред стойност на БНЕБ бе също висока, но далеч под тези ценови нива – 184.71 
евро за MWh и е втората най-ниска след тази в Полша (141.39 евро за MWh). 
Небивалият скок в „ден напред“ бе овладян още с ден за доставка 8 октомври, когато ценовите нива на всички европейски 
електроенергийни борси тръгнаха надолу и най-грубо казано се обединиха около стойности от малко над 203 евро за MWh. 
Така измамно в последващите почивни дни европейските електроенергийни борси поеха към собствен път на овладяване 
на ситуацията.  
Новата седмица с ден за доставка 11 октомври обединява на практика тенденцията от изминалата седмица. Стойностите 
се движат в доста широк диапазон – от 167.84 евор за MWh в Германия (увеличение с 16.3 % спрямо предходната търговия) 
до 183 евро за MWh във Франция  (ръст с 22.6 % в сравнение с предишната сесия) до 203.75 евро за MWh в Румъния 
(увеличение с 5.4 % спрямо стойността в неделя) и 211.29 евро за MWh в България (БНЕБ – ръст 26.4 на сто в сравнение с 
постигнатите на предишната търговия 167.22 евро за MWh). 
Вятър, слънце, търсене на електроенергия 
Според данните, през третото тримесечие на 2021 г. производството на вятърна енергия се е увеличило със 7,4% на 
италианския пазар в сравнение с третото тримесечие на 2020 г. Обратно, отчита се спад с 4,8% на Иберийския полуостров, 
3,3% на френския пазар и 2,7% на немския пазар. Оперативните данни на Електроенергийния системен оператор конкретно 
за България също сочат за спад на производството от вятър от порядъка на 10 – 11 процента.  
Производството на слънчева енергия през третото тримесечие на 2021 г. на голяма част от пазарите бележи спад до 14 
процента, с изключение на Иберийския полуостров, където се отчита ръст с над 7 на сто.  
Предвид сезона, в който навлиза Европа най-общо може да се очаква спад на производството на електроенергия от 
слънчеви мощности, а вятърът засега се оказва напълно непредсказуем и едва след излизането на по-точни статистически 
данни може да се очертаят някакви тенденции.  
Търсенето на електроенергия се отличава и за всеки пазар то е различно, в Германия например се отчита ръст с 4,5 %, 
докато в Нидерландия – спад с 3,6 на сто. Във Франция също тенденция за спад, който, както отчита статистиката се 
наблюдава отдавна.  
С настъпването на първите дни на октомври и спада на температурите обаче пазарите започват да отчитат глад на 
електроенергия. В същото време намаляването на дейността на редица промишлени производства, а някъде и затварянето 
им води до спад в търсенето. Наблюдавайки данните на БНЕБ това може да се види отчетливо в търгуваните обеми всеки 
ден, а тази тенденция е характерна не само за българския пазар. 
Цени на петрол, газ, СО2 
Цените на петрола минаха през спад през миналата седмица. Тенденцията за нарастване въпреки това остана 
преобладаваща. Неслучайно анализаторите се върнаха към прогнозите си отпреди месеци и очакването на стойности от 
порядъка на 90 – 100 долара за барел към края на годината все още са актуални. Brent завърши седмицата при цена от 
82.58 долара за барел.  
За сравнение обаче цената на сорт Brent, която към момента е 83.45 долара за барел преди година е била от порядъка на 
44, 84 долара за барел. Това от своя страна също дърпа синьото гориво нагоре, макар и не рязко.  
Изключително волативни се оказаха цените на синьото гориво. През седмицата ноемврийските фючърси за газа по индекса 
TTF на ICE Futures  успяха да се задържат в диапазона от 101 – 114 евро за MWh или между 1200 – 1400 долара за 1000 куб 
м. Последния ден на миналата седмица бе ярко доказателство – търговията стартира при 103 евро за MWh, след това 
цените си извисиха до 108.6 евро за MWh и завършиха при спад с 4.40 % до 83.700 евро за MWh. 
Някои отдават това на изявленията на руския президент Владимир Путин, но това е само политическа заигравка. Всъщност 
очакването на Европа е съвсем прагматично и не е в чак такава зависимост от това изказване. Да, то е успокояващо, но 
истината е съвсем различна.   
Докато всички хвърлят обвиненията върху Русия за цената на газа, Европа очаква норвежката Equinor да изпълни 
обещанието си за увеличаване на доставките на газ за свободния пазар. Нека поясним – Русия продава по дългосрочни 
договори и увеличение на газ на пазара може да има, когато има и нови заявки по тези договори. Така свободният пазар 
е оставен за другите доставчици. В допълнение към този по-широк фактор на влияние е по-важният – спада на цената на 
въглищата в рамките на азиатската търговия.  
Днес цените на газа продължават да са под това влияние, ако следим стартовата цена от 83.4 евро за MWh или на ниво 
под 1000 долара за 1000 куб м. Нека да е ясно – това в никакъв случай не е ниска цена на синьото гориво. 
Разбира се, стойностите на газа със своя спад се отразиха и на цената на въглеродните емисии, които наистина успяха да 
се свият с около 6 евро за тон – от 64.67 евро за тон на 4 октомври до малко над 58 евро за тон в края на седмицата.  Все 
пак цена от 58 евро за тон е много висока. 
Тенденции 
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Данните от европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ сочат за запазване на по-високи цени през 
изминалата седмица спрямо по-ранни периоди с около 10 до 40 евро за MWh за различните страни.  Европейските 
чиновници търсят разрешаване на кризата с цените на електроенергията от бюрата си и дори вече набелязват мерки. 
Истината е, че Европа трябва да се огледа и да види ясно какво стои зад тези цени, които събуждат страховете на милиони 
жители. Проблемът е, че бюрократичната машина е изключително бавна, а решенията трябва да са много бързи. Още 
повече, че редица държави в Европейския са в период на политическа криза – България, Румъния, Чехия, Германия.  
Европейските политици отричат, че цените се повишават под влияние на ускорения енергиен преход. Засега обаче няма 
доказателства, че тази теза е грешна. Инвестициите, които предстоят, а и вече се осъществяват, даването на пари за бързо 
затваряне на мощности, които така или иначе осигуряват стабилността на енергийните системи и много други фактори 
говорят точно обратното. Спирането само на системата за търговия с емисии едва ли ще бъде решението, което ще спре 
ценовия ръст. Тенденцията – скок, набрала толкова силна скорост едва ли ще може да се обърне бързо. Проблемът е, че 
последствията може да бъдат много сериозни. При тези цени и реалности шансовете за обръщане на тенденцията на 
европейските електроенергийни борси остава много малка. 
 
√ EIA: Глобалното потребление на енергия ще се увеличи с 50 процента до 2050 г., ще растат обаче и емисиите   
 

 
източник: EIA 

 
Глобалното потребление на енергия и свързаните с нея емисии на въглероден диоксид се очаква да се увеличат в периода 
до 2050 г. в резултат на нарастването на населението и икономиката, ако настоящите политически и технологични 
тенденции продължат. Това се казва в новия преглед на Агенцията за енергийна информация към Министерство на 
енергетиката на САЩ - International Energy Outlook 2021 (IEO2021), публикуван преди дни. 
Въпреки че ядреното производство в световен мащаб се увеличава с 15% през целия прогнозен период, производство на 
ядрена енергия в регионите на ОИСР намалява с почти една трета, констатират авторите на доклада. 
Течните горива остават най-големият източник на потребление на енергия, което се дължи до голяма степен от 
промишления и транспортния сектор . 
В International Energy Outlook 2021 (IEO2021), авторите представят дългосрочни прогнози според референтния сценарий, 
който предоставя изходна база, от която да се измерва въздействието на различни ситуации.  
Силният икономически ръст, особено в развиващите се икономики в Азия, ще доведе до глобално увеличение на 
потреблението на енергия въпреки спада, предизвикан от пандемията, и дългосрочните подобрения в енергийната 
ефективност, се посочва в доклада.  
До 2050 г. глобалното потребление на енергия според референтния сценарий ще  се увеличи с близо 50% в сравнение с 
2020 г. 
Очаква се увеличаването на производството на електроенергия да бъде основно от възобновяеми източници. „Тъй като 
възобновяемите енергийни източници - особено слънчевата енергия и вятърната енергия - стават конкурентоспособни по 
отношение на разходите, в референтния сценарий на IEO2021 се прогнозира, че целият ръст на производството на 
електроенергия след 2020 г. в регионите на ОИСР ще се осъществява от такива източници, както и, че те ще изместят 
съществуващите невъзобновяеми и предимно тези, които са на базата на изкопаеми горива ", се казва в доклада.  
Отбелязва се обаче, че прогнозираният ръст на възобновяемите енергийни източници „е несигурен и може до голяма 
степен да зависи от промените в регулаторните политики и пазарните правила, рентабилността по вериги на доставки за 
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поддържането на възобновяеми инсталации и достатъчното количество  от конвенционални технологии за производство 
или съхранение за възобновяем капацитет. " 
Глобалните емисии се увеличават през целия прогнозен период, макар и да има забавяне в резултат на регионални 
политики, ръст на възобновяемите източници и увеличаването на енергийната ефективност. 
„Дори и с нарастването на възобновяемата енергия, без значителни промени в политиката или технологични пробиви, ние 
планираме увеличаване на свързаните с енергията емисии на въглероден диоксид до 2050 г.“, каза  Stephen Nalley от EIA. 
Освен референтния сценарий, EIA разглежда още два – с нисък и висок ръст. 
Според доклада икономическият ръст и цените на петрола са двете ключови области на несигурност в дългосрочната визия 
за бъдещето на енергетиката. Затова прогнозата е съобразена с ниска и с висока цена на петрола. 
„Бързо развиващите се икономики в Азия биха могли да се комбинират и да се превърнат в най-големият вносител на 
природен газ и суров петрол до 2050 г., предвид значителното им увеличение на потреблението на енергия“, казва още 
Stephen Nalley. 
Пълният преглед на EIA може да прочетете на: http://eia.gov/outlooks/ieo/index.php 
 
BusinessGlobal 
 
√ Без аванс по плана за възстановяване: сега какво? 
Липсата на пари в рамките на тази година може да отрезви тези, които с лека ръка предлагат нови разходи, но не 
искат да са тези, които да вдигат данъци или да теглят заеми, смята главният икономист на ИПИ Лъчезар Богданов 
Вече изглежда почти невероятно България да получи авансово плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Размерът на очакваната сума е до 13% от общия одобрен финансов пакет за страната, или малко над 1,6 млрд. лева. Защо 
това е така? Регламентът, създаващ Механизма за възстановяване и устойчивост ясно посочва, че Комисията извършва 
плащане по предварително финансиране (аванс) на сума в размер до 13% от финансовото участие, при условие че Съветът 
приеме до 31 декември 2021 г. решението за изпълнение (т.е. одобри Плана и искането за плащане). От своя страна, 
индикативният график за одобрение предвижда препоръчителен срок от до два месеца за Европейската комисия, и след 
това още четири седмици за Съвета. Разбира се, произнасяне може да има и в по-кратък срок – например през пролетта 
ЕК одобри плановете на някои страни за около шест седмици. Към момента изглежда, че възможността за приемане на 
решение на Съвета до края на годината е по-скоро в кръга на пожелателното и без съмнение зависи от някакви евентуални 
извънредни политически съображения. 
Какво означава това? На първо място, не става въпрос за разлика от няколко дни или седмици. Текстът на Регламента е 
ясен, че страните имат право да получат аванс само ако плановете са одобрени от Комисията и Съвета до 31 декември 
2021 г. Няма хипотеза, в която се предвижда префинансиране, ако това одобрение се получи например в началото на 
януари. С други думи, или искаш аванс на база представен и одобрен план до края на 2021 г., или се отказваш от аванса и 
започваш да изпълняваш дейностите по плана и съответно да получаваш плащания (до) два пъти в годината до 2026 г. 
Исканията за регулярните плащания обаче вече се подчиняват на общата логика на Механизма – а именно „пари срещу 
реформи“, при доказване на постигане на определени индикатори и изпълнение на обещани реформи съгласно 
одобрения график. В това изискване на Регламента има силна логика – аванс се полага само на тези, които наистина имат 
нужда от средства веднага, а нуждата предполага, че правителството на съответната страна ще положи усилия бързо да 
постигне консенсус около националния план за възстановяване и устойчивост. 
Освен България, Нидерландия също не е изпратила официално национален план. В същото време, Полша и Унгария са 
изпратили, но не получават одобрение от Европейската комисия. Все пак за тези две страни договорка може да бъде 
постигната (теоретично поне) за дни, което дава достатъчно време за решение на Съвета в рамките на 2021 г. За 
Нидерландия потенциалните плащания по Механизма нямат макроикономическо измерение, а страната няма и ликвиден 
проблем с финансиране на публичните си разходи и покриване на бюджетния дефицит. 
На пръв поглед, България е в уникална позиция – вторият най-голям бенефициент (като дял на безвъзмездната помощ от 
БВП) по Механизма не бърза и не разчита на авансово плащане. Важно е да обърнем внимание обаче и на мотивите зад 
подобно решение, които от своя страна са донякъде резултат и на общия стопански и фискален контекст. Съображенията 
за отлагане са почти очевадни – по думите на вицепремиера Атанас Пеканов, Комисията очаква ясни ангажименти за 
мерки и действие в областта на върховенството на правото и по отношение на бъдещето на въглищните централи. Преди 
избори изглежда служебното правителство, което има мандат не от действащ парламент, а от президента, не желае да 
поема ангажименти, които биха се превърнали в обект на разгорещена предизборна дискусия. Същевременно, изглежда 
правителството е наясно, че ако не поеме по-ясни и категорични ангажименти Комисията няма да одобри плана – както 
стана в Унгария и Полша, което също ще бъде представено от опонентите като доказателство за „провал“. 
Така политическата конюнктура логично води до „отлагане“. Какъв обаче е икономическият, както строго бюджетният 
контекст? Ако разгледаме спецификата на поне засега обсъждания български национален план, както и динамиката на 
стопанската активност и изпълнението на бюджета през последните месеци, залогът с отказ от аванс не изглежда толкова 
притеснителен. Ето какво знаем към момента: 
Възстановяването върви с по-бързи от очакваното преди година темпове, съчетано с нарастване на общото ценово 
равнище. Министърът на финансите ще се радва на „инфлационен бонус“ – непредвиден ръст на приходите, дължащ се 
на по-високи в номинална стойност обороти. Както вече писахме, общите публични приходи още към края на септември 
са нараснали с по-висока стойност дори от заложеното в актуализирания бюджет; както изглежда, дори без аванс ръстът 
на приходите ще надхвърли очакваното увеличение на разходите. Така че дори от гледна точка на ликвидност към момента 
няма особен проблем за изпълнението на бюджета. 

http://eia.gov/outlooks/ieo/index.php
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В по-общ план, самата идея за авансови плащания е в услуга на страните с висок бюджетен дефицит, голям държавен дълг 
и оттам – затруднения пред финансирането. Без да правим тук прецизни прогнози, изглежда че и тази година – след като 
през 2020 г. завършихме с трети най-нисък дефицит в ЕС – бюджетният дефицит ще е сред ниските в сравнителен план. 
Ако погледнем прогнозата на ЕК от лятото, едва 8 страни се очаква да реализират дефицит под 5% от БВП за 2021 г., а 7 
страни предвиждат дефицит от над 8%. Страните, получили най-големи аванси (виж повече тук) – Италия, Испания и 
Франция – се очаква да имат дефицит от 11,7%, 7,6% и 8,5%. Тези страни действително имат нужда от фискален трансфер, 
и то скоро – те ще направят разходи за сметка на плана още тази и следващата година, и затова очевидно бързат в 
получаването на ликвидни средства. 
 

Графика 1: Предвидени инвестиции по националните планове за периода 2020-2022 г. 

 
Източник: Изчисления на ИПИ 

 
България всъщност така или иначе не предвижда почти никакви инвестиции за сметка на Механизма през 2021 и 2022 г. 
Както вече писахме, нашият план е изключително силно „изтеглен“ напред във времето – до степен да си задаваме въпроса 
дали това е план за възстановяване, или инструмент за реализиране на някакви инвестиционни идеи в добавка към 
кохезионната подкрепа. По предварителна оценка, едва около 12% от разходите по целия план ще трябва се реализират 
до 2022 г. За сравнение, в останалите страни този дял е около 40%, в Испания е 70%, в Малта и Кипър е около 50%, в Италия 
е 37%, и т.н. С други думи, докато други страни действително ще похарчат значителни средства от бюджетите си – каквато 
е самата логика на този инструмент от гледна точка на възстановяването след кризата и икономическата трансформация – 
то България така или иначе е отложила идеите за публични инвестиции. Тогава подобен аванс очевидно би постъпил като 
наличност на разположение на правителството, а не като нужен ресурс за изпълнение на проекти тази или началото на 
следващата година.Оставайки в режима на шестмесечните плащания по плана, това ще постави още идните месеци 
бъдещото управление под сериозен натиск да прави реформи и да изпълнява заложените цели и мерки в плана – просто 
защото всяко искане за плащане трябва да се аргументира и да се подкрепи с доказателства за резултати. 
Така може да стигнем и до положителен прочит на развитието на събитията. Така или иначе няма провалени проекти или 
отложени инвестиции тази година заради липсата на аванс – просто такива никога не са били предвиждани. Обратно, да 
получим 1.6 млрд. лева по Коледа можеше да се превърне в аргумент за поредното декемврийско „раздаване“ на пари – 
платено с един еднократен касов приход, но не и с устойчива промяна на приходната база. Казано иначе, в предстоящите 
бурни седмици на декември народните представители ще се наложи да предлагат разходи без въпросните 1.6 млрд. лева 
– най-малкото, защото те можеха да постъпят през 2021 г., но няма да дойдат пак през 2022 г. Ако търсят ресурс за различни 
субсидии или повишаване на социални плащания, бъдещите управляващи ще бъдат ограничени от рамката на капацитета 
за собствени приходи на фиска. Също така авансът няма да може да се ползва за покриване на касов дефицит тази година 
или за плащане на близо 2,5 млрд. лева на падежа на 7-годишните облигации през февруари 2022 г. Политиците имат 
нужда от натиск за бюджетна честност пред данъкоплатците – няма как да правиш дефицити с вдигане на разходите и да 
плащаш стари дългове без да поемаш нови дългове. В този смисъл липсата на аванса може малко да отрезви тези, които 
с лека ръка предлагат нови разходи, но не искат да са тези, които да вдигат данъци или да теглят заеми. В крайна сметка, 
парите по Механизма имат своето предназначение – те трябва да постигнат устойчивост, възстановяване и трансформация 
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чрез инвестиции и структурни реформи. Българските граждани имаме интерес парите да идват в сметката на 
правителството само когато и доколкото то изпълнява тези цели. 
*Материалът е препечатан от блога на ИПИ 
 
√ Международен форум среща отговорния бизнес у нас със световни лидери по корпоративна устойчивост  
На 13 и 14 октомври 2021 г. София Тех Парк ще се проведе международният форум MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS. 
Представители на българския бизнес и на Глобалния Договор на ООН ще дискутират ролята на бизнеса за устойчивото 
развитие в национален и международен мащаб. 
Първият ден на форума е на тема Човешкото измерение на Целите за устойчиво развитие и ролята на бизнеса за 
просперитета на обществото. Ще бъдат дискутирани обществената информираност за инвестициите на компаниите в КСО. 
Каква е ролята на бизнеса и медиите в този процес и случва ли се такъв разговор? Участници в разговора ще бъдат Дан 
Томас, мениджър комуникации на ГД на ООН, Огнян Траянов, председател на Българската Мрежа, Силвия Костова, 
началник управление „Корпоративни комуникации и маркетинг“, Пощенска банка, и Даниела Пеева, председател на 
Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ). 
 

 
Вторият ден от програмата е посветен на действията на бизнеса за устойчивото развитие в България и философията зад 
тях (Сесия I) – конкретни политики, насочени към пазара, обществото, околната среда и партньорствата, включително с 
местните общности. Участници ще са Антонио Хаутл, директор на швейцарската мрежа, Димитър Шумаров, изпълнителен 
директор на Пощенска банка, Ана Георгиу, Bayer България. 
Зеленото бъдеще е гореща тема навсякъде и като такава ще бъде застъпена в Сесия II: Иновации и устойчивост за зелено 
бъдеще. Възможен ли е балансът между привлекателна за инвестиции страна и зелени политики за опазване на околната 
среда? В разговора ще се включат Димитър Цоцорков, председател на борда на директорите на Асарел-Медет; Питър 
Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Груп в България; Красимир Ненов, изпълнителен 
директор на КонтурГлобал Марица Изток 3. 
“Предизвикателствата и възможностите днес са глобални, човечеството е по-свързано от всякога и само заедно можем да 
се справим с настоящите проблеми и да вървим към прогрес. Събитието MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS идва да 
покаже, че в България бизнесът може да носи отговорност и да работи в своя полза, но и в полза на околната среда и 
обществото”, каза Даринка Георгиева, Изпълнителен директор на Българската мрежа, по повод предстоящия форум и 
отправи покана за участие към всички заинтересовани страни. 
Специални гости са Санда Ожиамбо, изпълнителен директор на Глобалния Договор на ООН, Огнян Траянов, председател 
на Българската мрежа, Антонио Хаутл, директор на швейцарската мрежа, Стив Кензи, съ-председател на съвета на 
Глобалния договор & директор на мрежата във Великобритания.  
Събитието е с предварителна регистрация на mgglbbulgaria.com, със свободен достъп на медиите. 
 
√ Русия може лесно да намали газовите цени, ако иска 
Страната има възможност за увеличаване на доставките с 15%, което би успокоило пазарите, смята ръководителят 
на МАЕ Фатих Бирол  

https://www.mgglbbulgaria.com/
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Ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ) смята, че Русия има възможност да изпрати значително 
повече газ в Европа и да облекчи енергийната криза, обхванала континента, съобщава Financial Times. Това несъмнено 
засилва съмненията, че страната на практика забавя доставката на критично важното гориво. 
Фатих Бирол, изпълнителен директор на МАЕ, казва пред изданието, че собственият анализ на агенцията предполага, че 
Русия може да увеличи износа с около 15% от пиковите зимни доставки до континента. Говорейки ден след като 
президентът Владимир Путин намекна за увеличаване на доставките, Бирол призова Русия да докаже, че е „надежден 
доставчик“, като помагне за проблемите с доставките, които разклатиха цените на енергията и застрашиха глобалното 
възстановяване от пандемията. 
„Ако Русия направи това, което каза вчера и увеличи обема на доставките за Европа, това ще има успокояващ ефект върху 
пазара", подчерта той.  Не предлагам да го направят, но ако желаят, те имат възможност да го направят". 
МАЕ, която се финансира предимно от страните от ОИСР за консултиране по енергийна политика и сигурност, обяви за 
първи път миналия месец, че вярва, че Русия може да увеличи доставките за Европа, но не посочи с колко. Бирол 
предупреди, че рязкото покачване на цените ще навреди на дългосрочното бъдеще на индустрията. „Ясно е, че газовият 
пазар не получава добри оценки от потребителите по целия свят“, каза Бирол.-Газът беше представен в световен мащаб 
като чист и надежден източник, който да допълни енергийния преход, но това може да помрачи имиджа му. " 
Според Бирол правителствата трябва да защитят потребителите от скок на цените в краткосрочен план, но добавя, че 
рекордните цени също така ще доведат до отклонение от изкопаемите горива. 
 
Мениджър 
 
√ Нов кръг преговори България - Северна Македония до края на октомври 
Нов кръг преговори между външните министерства на България и Северна Македония се очаква до края на октомври. Това 
обяви външният министър Светлан Стоев, в изявление пред журналисти след срещата си вчера в МВнР с министъра на 
външните работи и европейските въпроси на Хърватия Гордан Гърлич-Радман, който е на официално посещение у нас.  
"Споделих, че оставаме последователни в подкрепата си за европейската интеграция на страните от региона, включително 
на Република Северна Македония. Убедени сме, че интеграцията на страните от Западните Балкани е неизменна част от 
бъдещето на Европа. През последните месеци инвестирахме сериозни усилия за поддържане на открит и пълноценен 
диалог с нашите съседи и връщането на доверието в отношенията ни, в същото време България се нуждае от конкретни 
действия и гаранции за трайното и необратимо изпълнение на договора от 2017 г. и за спазването на правата на 
гражданите на България и на Северна Македония с българско самосъзнание", заяви министър Стоев. 
По думите му, българската страна е проактивна, добронамерена, и разчита на доброто желание и от страна на Северна 
Македония за постигане на необходимите резултати. 
В отговор на въпрос той посочи, че продължават експертните консултации между представители на външните 
министерства. "Последните бяха в края на септември, бяха предадени българските предложения за текстове по 
двустранния протокол на междуправителствено ниво, имаме постигнати резултати в секторната част, а на 20-21 октомври 
предстои заседание на съвместната историческа комисия", информира Стоев. Вероятно до края на октомври ще се 
проведе следващият, четвърти кръг преговори на експерти между двете външни министерства. Продължават и 
разговорите с еврокомисаря Оливер Вархей, също и по постигане на консенсус за преговорната рамка със Северна 
Македония. 
Стоев посочи още, че България и Хърватия споделят като обща цел европейската интеграция на страните от Западните 
Балкани и припомни, че това е бил водещ приоритет както за българското председателство на Съвета на ЕС, така и за 
хърватското председателство. "За България европейският път на страните от Западните Балкани е основен 
външнополитически приоритет още с приемането ни за член на ЕС", подчерта Стоев. 
Министър Гърлич-Радман отбеляза отличните двустранни отношения, които почиват на европейските ценности, близкото 
културно-историческо наследство и общите интереси в ЕС. "Все още не сме доволни от начина, по който сме свързани. 
Потенциал за бъдещото задълбочаване на нашите отношения намираме в нашата обща цел за присъединяване към 
Шенгенското пространство и Еврозоната, това е важно за задълбочаването на интеграцията на България и Хърватия в 
европейското семейство, и е от интерес за целия ЕС тези цели да се реализират възможно най-скоро. Хърватия и България 
сме на едно и също мнение, когато става въпрос за разширяването на ЕС - важно е този процес да продължи за 
просперитета на тези държави, разбира се, с изпълнение на всички необходими критерии. Хърватия подкрепя 
приятелството между България и Северна Македония, ние сме приятели и с двете страни и искаме да се намери решение", 
посочи той. 
По време на разговорите двамата министри са потвърдили желанието за изграждане на стратегическа дълбочина на 
двустранните отношения и продължаване на сътрудничеството по теми от взаимен интерес. 
Смятаме, че бъдещи политически консултации между двете министерства са необходима стъпка не само с оглед на 
задълбочаване на политическия диалог, но и от гледна точка на набелязване на конкретни области на разширяване на 
взаимодействието ни, отбеляза българският външен министър. Според него има нереализиран потенциал за развитие в 
много сфери, като сигурността, икономиката, туризма, културата, образованието. "В икономически план усилията ни са 
насочени към подобряване на свързаността и по-нататъшното увеличаване на стокообмена", посочи министър Стоев и 
отбеляза като важно събитие в това отношение откриването на директна авиолиния София-Загреб. 
Съществуват възможности за задълбочаване на сътрудничеството и в областта на туризма. Хърватия е популярна 
дестинация за българските туристи, а все повече хърватски граждани проявяват интерес към зимния и СПА туризъм в 
България. 

https://www.ft.com/content/82431e87-c8b9-435f-9bc6-482ed05ab535
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Двамата са обсъдили и общи теми от европейския дневен ред, като една от тях е присъединяването към Шенгенското 
пространство, което е цел и на двете страни. 
Вчера в МВнР министърът на културата в служебния кабинет проф. Велислав Минеков и министърът на външните работи 
и европейските въпроси на Хърватия Гордан Гърлич-Радман подписаха Програма за сътрудничество в областта на 
културата между България и Хърватия. Проф. Минеков подчерта, че програмата е значима и в изключителен обем - 
обхваща всички сфери на националните култури. 
 
√ Готвят законови промени за спорните ин хаус процедури  
Работи се по промени в Закона за обществените поръчки, за да бъде спряна практиката държавни дружества да се 
използват като посредник за превъзлагане на дейности за милиони без изпълнение на конкурентни условия и без 
публичност. Това съобщи министърът на правосъдието Янаки Стоилов на съвместен брифинг с представители на няколко 
министерства. 
Целта на подготвяните промени е да се регулират т.нар. ин хаус процедури с въвеждане на по-ясни разпоредби. 
Предлага се ин хаус поръчки да се използват, само когато юридическото лице разполага с необходимите човешки и 
технически ресурси, с които да изпълни най-малко 80 на сто от дейностите, предмет на договора, обясни служебният 
правосъден министър Янаки Стоилов. „Нашето предложение е ин хаус да се използва, когато юридическото лице разполага 
с необходимите човешки и технически ресурси, за да осигури самостоятелно изпълнение на не по-малко от 80 на сто от 
дейностите, предмет на договора. И само по изключение, за някои специализирани дейности, да могат се привличат 
външни изпълнители“. 
Предложението, зад което застават и министерствата на икономиката, на финансите и на отбраната, ще бъде подложено 
на обществено обсъждане и внесено в 47-мото Народно събрание след конституирането му, каза още Стоилов. "Това е 
според мен една добра разделителна линия и между партиите – да покажат какво е тяхното отношение и кои от тях ще се 
ангажират с преодоляване на тези лоши практики и подобряване на нормативната уредба, която да постигне много по-
ефективно и прозрачно използване на публичните средства".  
Регламентът към момента позволява възлагане на поръчки по "бърза писта", без обществени конкурси, което поражда 
възможности за злоупотреби, но на практика разрешени от закона. Масовото прилагане на този модел започва след 2016 
г., когато обхватът за възлагане през ин хаус поръчки се разширява до пълния обхват на Закона за обществените полръчки. 
Преди това бяха органичени само до комунални дейности. Тази процедура в момента позволява т.нар. вътрешни 
възлагания, при които възложителят не провежда конкурентен избор на изпълнител, а възлага обществена поръчка на 
дружество, което той самият контролира и то е под негово ръководство. В средата на тази година първото служебно 
правителство обяви в резултат на извършени проверки, че именно през ин хаус поръчки са били раздадени 8.6 млрд. лв. 
държавен ресурс. 
 
√ Започва нов прием на документи по мярката 60/40  
Агенцията по заетостта започна от вчера нова процедура по мярката, придобила популярност като 60/40. В нея могат да се 
включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване на заетостта на наетия персонал през периода август-декември 
2021 г. 
Тази възможност се предоставя с Постановление на Министерския съвет 322 от 7 октомври т.г., изменящо вече добре 
познатото Постановление № 151/2020 г., което чрез нов дизайн надгражда стартиралата още през месец март миналата 
година антикризисна мярка за подкрепа на заетостта. Редът и условията за получаване на подкрепа през периода август – 
декември 2021 г. са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните месеци юни и юли. 
Мярката продължава да подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в 
посочените в ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение 
с 2019 г.  
Регламентираната подкрепа за новия етап също се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко 
заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се 
предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Както и преди, финансова подкрепа в размер на 50% ще продължи 
да се предоставя за работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не 
по-малко от 30 на сто. 
За учредените след 1 август 2019 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо 
средномесечните приходи за 2020 г. Размерът на предоставяните средства за всеки работник или служител вече ще се 
определя на база осигурителния му доход за месец юли 2021 г.  
Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като за подкрепа за месеците август и септември 
подаването на документите ще бъде допустимо само в рамките на месец октомври т.г., а за работилите през октомври 
2021 г. документи ще се приемат само в рамките на месец ноември. На този етап ПМС 322/2021 г. регламентира 
кандидатстването за месец ноември да бъде възможно до 10 декември 2021 г. Постановлението предвижда възможност 
и за промяна в случай на удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка на ЕС за подкрепа на 
икономиката в условията на COVID-19, който понастоящем е 31 декември 2021 г. 
Работодателите, които желаят да получат подкрепа за два или повече месеци от периода август – декември, могат да 
кандидатстват последователно, ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи за съответните месеци, в които 
отговарят на условията по ПМС 151/2020, изм. с ПМС 322/07.10.2021 г.  
И при този етап на мярката 60/40 заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението се 
подават в Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, 
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независимо от начина на подаването им. Заявления и придружаващите ги документи могат да се подават по електронен 
път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, както и 
да се представят на място в съответното бюро по труда, при задължително и стриктно спазване на всички 
противоепидемични мерки.  
На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта” вече са 
публикувани материали за информация за работодателите, процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, 
изискванията, реда и начина за кандидатстване, образци на заявление и приложения към него и други помощни  
материали. 
 
√ Ръст в БВП-то ни през второто тримесечие заради повишеното вътрешно търсене  
През второто тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт /БВП/ на страната нарасна с 6,4 на сто на годишна база с 
положителен принос от вътрешното търсене. Това пише в месечния обзор на Министерството на финансите. В документа 
са използвани данни, публикувани до 17 септември. 
Потреблението на домакинствата се е увеличило с 9,4 на сто, като е било подкрепено от значителното подобрение в 
доверието на потребителите и нарастването на реалния разполагаем доход на домакинствата. Последното се дължи на 
по-високите компенсации на наетите и разходи за пенсии, смятат във финансовото министерство. 
Инвестициите са се повишили с 11,6 на сто на годишна база, като по-голямата част от този растеж се дължи на изменението 
на запасите. Те са допринесли с 1,6 процентни пункта за растежа на БВП, а инвестициите в основен капитал са нараснали 
с 3,5 на сто. 
Износът на стоки е бил водещ за нарастването на общия износ, който е с 22,2 на сто по-голям от първото полугодие на 
миналата година. Увеличението на износа на услуги е било движено от възстановяването на туристическите пътувания. 
Високото вътрешно търсене е довело до силно нарастване на вноса на стоки и услуги, посочват експертите. 
През второто тримесечие на 2021 г. броят на заетите в икономиката е бил 3 513 600 души е се запазва на равнището, 
регистрирано през същото тримесечие на 2020 г. Сравнението с данните една година по-рано показва, че по типове заетост 
се наблюдават изменения на годишна база. Броят на наетите лица е нараснал с 56 300 души (2,2 на сто на годишна база), 
докато самонаетите са се понижили с 54 400 души (минус 5,6 на сто). Основна причина за динамиката на самонаетите лица 
в икономиката е тяхното намаление в аграрния сектор (минус 64 400 души или минус 12 на сто). 
Вече са се оформили секторите, които са започнали да се възстановяват от първоначалния шок и в които бе наблюдавано 
увеличение на заетостта. Това са: създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, 
търговия, транспорт, хотели и ресторантьорство; строителство; както и държавно управление; образование; хуманно 
здравеопазване и социална работа. 
Реалният растеж на производителността на труда се е ускорил до 6,4 на сто на годишна база през второто тримесечие на 
2021 г. Увеличение на производителността има в почти всички икономически дейности, включително и най-засегнатите 
като търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, култура, спорт и развлечения, както и в строителството. 
Кредитите за частния сектор са се увеличили през юли и са достигнали годишен темп на растеж от 7,2 на сто при 6,4 на сто 
в края на юни. По-бързото нарастване на кредитите е било подкрепено от по-високи ръстове на кредитите както за 
нефинансови предприятия, така и за домакинства. 
Ръстът на кредитите за фирми се е повишил от 3,2 на сто през юни до 4,6 на сто през юли, благодарение на по-бързото 
увеличение на средносрочните и дългосрочните кредити. Кредитите за домакинства са нараснали с 10,8 на сто в края на 
юли срещу 10,4 на сто месец по-рано. 
Жилищните кредити са били основната причина за ускорението, стимулирани от ниските лихвени проценти и 
нарастващите цени на жилищата. Темпът на растеж на потребителските кредити е достигнал 9,3 на сто, надхвърляйки леко 
равнището от 9 на сто в края на предходния месец. Среднопретегленият лихвен процент по жилищни кредити е останал 
без промяна през юли на исторически най-ниското си ниво от 2,75 на сто, постигнато през юни. 
В същото време средните проценти на потребителските кредити и кредитите за нефинансовите предприятия са се 
повишили. Среднопретеглената възвръщаемост на депозитите на нефинансови предприятия и домакинства се е завърнала 
на положителна територия (0,01 на сто. Средната възвръщаемост на депозитите на домакинства се е понижила и е 
достигнала ново най-ниско ниво от 0,05 на сто. 
За първите седем месеца на 2021 г. салдото по консолидираната фискална програма (КФП) е положително в размер на 0,6 
на сто от прогнозния БВП. Постъпленията по КФП са се повишили с 15,8 на сто спрямо същия период на 2020 г., с водещ 
принос на данъчните приходи, чийто ръст е бил 13,5 на сто. Факторите, които оказват влияние върху високите данъчни 
постъпления са както икономическото възстановяване през второто тримесечие на 2021 г., така и мерките за подобряване 
на събираемостта, отчитат от финансовото министерство. Сходен е растежът и на приходите от косвено облагане (13,7 на 
сто), които съставляват почти половината от всички данъчни приходи.  
Растежът на постъпленията от ДДС е достигнал 18,6 на сто, като тези от внос са отбелязали по-висок ръст за периода (21,8 
на сто) спрямо приходите от ДДС от сделки в страната (17 на сто). Приходите от акцизи се увеличават с 3,6 на сто, за което 
основно е допринесла стокова група "горива" и в по-малка степен "тютюн и тютюневи изделия" и "алкохол и алкохолни 
напитки".  
 
√ Близо 80% ръст на приходите от нощувки през август   
Приходите от нощувки през август 2021 г. се увеличават със 79,8 на сто в сравнение с август 2020 г. и достигат 357,2 млн. 
лв., като 235,8 млн. лв. са от чужди граждани, а 121,4 млн. лв. - от български граждани, съобщи Националният статистически 
институт. 

https://www.az.government.bg/pages/pms-151-2020-izm-s-pms-322-2021/
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Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2021 г. е 60,5 на сто, като се увеличава с 15,9 процентни 
пункта в сравнение с август 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 77 на 
сто, следват местата за настаняване с 3 звезди - 55,1 на сто, и с 1 и 2 звезди - 38,1 на сто. 
През август по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 3 058 обекта с над 10 легла 
- хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 126,5 хил., а на леглата 
- 287,6 хиляди. В сравнение с август 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се 
увеличава с 5,6 на сто, а броят на леглата в тях - с 11,4 на сто. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2021 г., е 5 361,5 хил., или с 51,2 на 
сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са направили 3 023,3 хил. нощувки, а 
българските - 2 338,2 хиляди. 
През август 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са направени 75,4 на сто от общия брой нощувки на чужди граждани и 39,7 на 
сто - на българи. 
Броят на пренощувалите в местата за настаняване през август 2021 г. се увеличава с 39,9 на сто в сравнение със същия 
месец на 2020 г. и достига 1 325,1 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2021 г., 
са 694,4 хил. и са имали средно по 3,4 нощувки. Чуждите граждани са 630,7 хил. и са направили средно по 4,8 нощувки, 
като 72,4 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. 
 
√ Над 20% ръст на общия внос и износ на България за първите осем месеца  
Износът и вносът на България през периода януари - август 2021 г. са нараснали значително спрямо същия период на 
предходната година, сочат предварителни данни на Националния статистически институт. 
През периода януари - август 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 43 941.4 млн. лв., което е с 22.4% 
повече в сравнение със същия период на 2020 година.  
През август 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5 524.9 млн. лв. и нараства с 32.8% спрямо същия месец на 
предходната година. 
През периода януари - август 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 48 273.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 
26.4% повече спрямо същия период на 2020. 
През август 2021 г. общият внос на стоки нараства с 35.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6 240.1 
млн. лева 
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2021 г. и е на стойност 
4 782.1 млн. лева. 
През август 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 715.2 млн. 
лева. 
Търговия с трети страни 
През периода януари - август 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.5% в сравнение със 
същия период на 2020 г. и е на стойност 14 697.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, 
Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, 
които формират 54.8% от износа за трети страни. 
През август 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 45.7% спрямо същия месец на предходната 
година и е в размер на 1 989.3 млн. лева. 
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - август 2021 г. се увеличава с 28.8% в сравнение със същия 
период на 2020 г. и е на стойност 19 255.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от 
Турция, Руската федерация, Китай и Украйна. 
През август 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 56.2% спрямо същия месец на предходната година 
и е в размер на 2 773.5 млн. лeвa. 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2021 г. е 
отрицателно и е в размер на 4 557.6 млн. лева 
През август 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 784.2 
млн. лева. 
Търговия с ЕС 
През периода януари - юли 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23.0% спрямо същия период на 2020 
г. и е в размер на 25 258.2 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, 
Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.8% от износа за държавите - членки на ЕС. 
През юли 2021 г. износът за ЕС нараства с 16.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 832.0 млн. 
лева. 
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юли 2021 г. се увеличава с 25.3% спрямо същия период на 2020 г. 
и е на стойност 25 551.7 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, 
Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария. 
През юли 2021 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 26.4% спрямо същия месец на предходната 
година и е в размер на 3 950.2 млн. лева. 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - юли 2021 г. е отрицателно и е на 
стойност 293.5 млн. лева 
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√ "Булгаргаз" обяви прогнозната цена на природния газ за декември  
Прогнозната цена на природния газ за декември е 106,96 лв. за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 
54,67 евро за мегаватчас, изчислена по фиксинга на БНБ, съобщиха от "Булгаргаз". Прогнозната цена за декември е 
изготвена въз основа на прогнозните стойности на ценообразуващите компоненти към 11 октомври.  
За сравнение прогнозната цена на европейските газови пазари - към 11 ноември 2021 г. за доставки през декември 2021 
г., е приблизително 86 евро за мегаватчас или 168,20 лв за мегаватчас, посочват от обществения доставчик.  
Окончателното предложение за утвърждаване на цената на природния газ за декември ще бъде депозирано от Комисията 
за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ на 1 декември, отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 30 
ноември, уточняват от "Булгаргаз". 
КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 октомври 2021 г. от 94,54 лв. за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и 
ДДС). Освен това миналия месец от "Булгаргаз" информираха, че прогнозната цена на природния газ за ноември е 84,39 
лева за мегаватчас. Прогнозната цена за ноември тогава е била изготвена въз основа на прогнозните стойности на 
ценообразуващите компоненти към 10 септември.  
 
√ Затягат covid-мерките и в София  
По-строги противоепидемичните мерки влизат в сила в София след два дни, от 14 октомври, заради повишената 
заболеваемост от COVID-19. Това стана ясно от заповед на Столичната регионална здравна инспекция.  
Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в 
езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Спират 
се и присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие.  
Засега обаче училища и детски градини остават отворени, както реши вчера и столичният противоепидемичен щаб. При 
увеличаване на заболеваемостта ще се предприемат мерки за преминаване на ротационен принцип на обучение, 
уточняват от Столичната регионална здравна инспекция. 
Преустановя се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени 
мероприятия в присъствена форма.  
Забранява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови 
колективи. 
Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и 
музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, 
при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и 
задължително поставяне на защитни маски за лице. 
Посещенията на музеи и галерии се организира, като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа 
дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала. 
Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови 
групи на закрито и открито се провеждат без публика. 
Забраняват се посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство. 
Спира се и провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения 
на туристически обекти. 
Малолетни и непълнолетни лица ще могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са 
придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице. 
Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в 
което се провеждат и не повече от 30 участници, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на 
защитни маски за лице от всички участници. 
Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (празненства, събори, 
фестивали и др.). 
Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина 
се допускат само в часовия интервал от 7:00 ч. до 23:00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на 
столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от 
персонала.  
Относно заведенията заповедта гласи, че те ще могат да работят и след 23.00 ч. при следните условия: 

• 100% от персонала в съответния обект/зает с мероприятието е ваксиниран или преболедувал COVID-19 или 
разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, 
удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-
01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването; 

• Ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация 
за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които са ваксинирани или преболедували 
COVID-19, удостоверено с валидни документи или представят отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди 
влизане в обекта/мероприятието PCR или антигенен тест (до 48 часа преди влизане). 

Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица 
на закрито и 25 лица на открито. 
Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и 
спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитна маска за лице от персонала. 
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Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при 
използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. 
Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за 
картотекирани състезатели професионалисти. 
Посещенията в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове 
се допуска при използване на 30% от капацитета им, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на 
защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба и създаване при възможност на график за индивидуално 
ползване на услугите. 
На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 
най-малко 1.5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. 
Преустановяват се свижданията в лечебни заведения. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги 
и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни не се допускат посещения на външни лица. 
Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е задължително. Изключение се допуска за клиентите в 
местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни 
мероприятия и други подобни по време на изказванията си, водещите и гостите в телевизионни предавания, когато са на 
разстояние 1.5 м, както и когато се изолират един от друг с плексигласова преграда.  
Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от 
развитието на епидемичната ситуация на територията на София-град.  
 
√ БФБ раздава най-големият дивидент в историята си  
Българска фондова борса ще раздаде най-големия дивидент в историята си. Общото събрание на институцията реши вчера 
да раздаде на акционерите си по 0,55 лв. на акция за първото полугодие на 2021 г. Максималната обща сума, която БФБ 
заделя за изплащането на дивидента е 3 620 573 лв. 
Вследствие на решението цената на акцията на БФБ се повиши от 9,25 лв. на 9,60 лв. Преди година акцията на БФБ се 
търгуваше за 4,18 лв., тоест нейното поскъпване за последните 12 месеца е над 2 пъти. 
„Възможността за изплащане на дивидент на база 6-месечни резултати позволява на Борсата да управлява по-добре 
паричните си потоци, като изплати дължимото на акционерите в много по-оптимизиран срок. Надяваме се по този начин 
да оправдаем оказваното ни дългосрочно доверие от инвеститорите.“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен 
директор на БФБ. 
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на 
Общото събрание, или на 26 октомври 2021 г. 
Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от решението на ОСА. 
 
√ Франция инвестира 30 млрд. евро в нови енергийни мощности до 2030 г.  
Франция ще инвестира 30 млрд. евро в нов план, който трябва да превърне страната в лидер в областта на новите 
енергийни мощности. 
Планът включва производството на зелен водород и нови, по-малки ядрени реактори, производството на 2 млн. 
електрически и хибридни коли и разработването на ниско-въглероден самолет. Той беше представен лично от президента 
Емануел Макрон, предаде Ройтерс. 
В момента около 40% от енергията, потребявана във Франция идва от АЕЦ, 30% от петролни продукти, 15% от природен 
газ, 11% от ВЕИ и 4% от въглища.   
Говорейки шест месеца преди президентските избори в страната, Макрон посочи, че неговата дългосрочна пътна карта, 
наречена "Франция 2030", ще гарантира, че страната ще декарбонизира масово своята индустрия и ще докара 
индустриалното производство в ключови области близо до дома. 
"Трябва да водим битката за иновации и индустриализация едновременно“, каза той пред група предприемачи и добави: 
"Нуждаем се от държава, която произвежда повече, като това е единственият начин, който ще ни позволи да продължим 
да финансираме нашия социален модел". 
Макрон отбеляза, че планът ще даде ключова роля на малки, подвижни стартиращи фирми в изграждането на 
индустриалното бъдеще на Франция, заедно с утвърдените гиганти. 
Посочвайки недостига на предпазни маски при избухването на коронавирусната пандемия, френският президент каза, че 
от една страна кризата е показала истинска уязвимост за всички, а от друга страна, колко важни са иновациите и 
промишленото производство, близки до дома. 
Той разкри, че Франция планира да инвестира 1 милиард евро в малки модулни реактори, тъй като се стреми да намали 
френския т.нар. "въглероден отпечатък" чрез увеличаване на производството на ядрена енергия. 
Макрон също така заяви, че Франция има за цел да стане лидер в производството на зелен водород до 2030 г. с най-малко 
две гигафабрики за електролизатори. 
"Трябва да възстановим рамката за продуктивна независимост на Франция и Европа“, посочи Макрон. 
Според него Франция ще се стреми да построи първия си нисковъглероден самолет до 2030 г., а също така да построи и 
близо 2 милиона електрически и хибридни превозни средства. Президентът заяви, че като "голяма автомобилна нация, 
Франция не иска да стане най-зелената нация с автомобили, които обаче не се произвеждат тук". 
"Революцията на електрическите превозни средства е в ход и ние трябва да участваме в нея както в сегмента на превозните 
средства, така и в сегмента на акумулаторите, за които в момента разработваме три гигафабрики“, заяви Макрон, 
посочвайки, че 6 милиарда евро са предназначени за производство на електронни компоненти. 



26 

 

30-те милиарда евро идват в допълнение към плана за възстановяване на стойност 100 милиарда евро, обявен миналата 
година, за да помогне на Франция да се справи с последиците от коронавирусната пандемия, като голяма част от 
средствата ще отидат за насърчаване на екологичните енергийни политики. 
 
√ „Газпром“ е започнал да използва газовите си запаси, за да стабилизира пазара 
Руският енергиен гигант „Газпром“ е започнал да използва запасите си, за да увеличи доставките на природен газ по 
тръбопроводната мрежа и да стабилизира скока на цените. Това заяви в интервю за Би Би Си заместник-министърът на 
външните работи на Русия Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс. 
Рябков отхвърли твърденията, че Русия задържа газ, предназначен за европейския пазар, където цените на 
електроенергията и синьото гориво се повишиха рязко през последните месец на фона на комбинацията между 
ограничените доставки и силното търсене в икономиките, възстановяващите се от пандемията от COVID-19. 
„Подкрепяме енергийната сигурност на Европа и искаме да работим съвместно. „Газпром“ всъщност започна да използва 
резервите си, за да стабилизира пазара“, коментира Рябков. 
Информационна агенция Интерфакс, позовавайки се на данни от Gas Infrastructure Europe, съобщи, че Газпром е 
изпомпвал газ от хранилище в Хайдах, Австрия, за един ден на 7 октомври след скока на цените до рекордно високо ниво. 
„Работим целенасочено, тихо и трезво за стабилизиране. Не е в наш интерес да разклащаме лодката допълнително“, каза 
още Рябков. 
По-рано група законодатели от различни политически групи в Европейския парламент призоваха Европейската комисия 
да разследва ролята на „Газпром“ в повишаването на цените на природния газ, като заявиха, че поведението на 
компанията ги е накарало да я заподозрат в манипулация на пазара и „опити за оказване на натиск“ върху Европа, така че 
бързо да се даде зелена светлина за стартиране на газопровода „Северен поток 2“. 
 
√ Путин нареди на правителството да защити домакинствата от инфлацията  
Президентът на Русия Владимир Путин нареди на правителството да намери механизъм за подкрепа на домакинствата, 
след като покупателната им способност бе засегната от високата инфлация, предаде Ройтерс. 
В реч пред Руската Дума вчера Путин заяви, че до месец правителството трябва да представи план с нови мерки за 
социална подкрепа. 
По-рано вчера министърът на икономическото развитие Максим Решетников съобщи, че страната е повишила прогнозата 
си за инфлацията през 2021 година от 5,8 процента на 7,4 процента. 
 
√ И "Камаз" започва да прави електрически автобуси  
"Камаз" ще представи ново поколение електрически автобуси през 2022 г. Това обяви директорът на пътническите превози 
на "Камаз" Самат Сатаров на форума "Обществен транспорт 2021" в Москва, предава ТАСС. 
"Още догодина ще представим електрическо автобусче от ново поколение, което вече няма да има дизелов нагревател, а 
ще има 200 kWh батерия за час. Ще бъде възможно да се инсталира система ADAS, обхватът на движение ще бъде 
съответно увеличен, като при благоприятни условия този електрически автобус може да измине до 100 км", посочи 
Сатаров. 
По думите му, в момента "Камаз" заема около 80% от обема на пазара на електрически автобуси в Руската федерация. 
"Надяваме се този сегмент да продължи развитието си не само в Москва, но и в други градски агломерации", добави 
Сатаров. 
"Камаз" е най-големият руски производител на камиони, един от двадесетте водещи световни производители. Компанията 
произвежда камиони, ремаркета, автобуси, двигатели и силови агрегати. Най-големите акционери на "Камаз" са 
държавната корпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15% дъщерно дружество на германския 
автомобилен концерн Daimler).  
 
√ Цените на петрола търсят посока в сряда  
Цените на петрола търсят посока в ранната търговия в сряда на фона на опасенията, че поскъпването на въглищата и 
природния газ в Китай, Индия и Европа ще разпали допълнително инфлацията и ще забави световния растеж, което пък 
ще доведе до спад на търсенето на петрол, пише Ройтерс. 
Силният щатски долар, който доближи едногодишен връх, също натежа върху цените, тъй като това прави вноса на суров 
петрол, закупен с американски пари, по-скъп за страните с други валути. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,05 долара, или 0,06%, до 83,47 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,01 долара, или 0,01%, до 80,65 долара за барел. 
Вчера Международният валутен фонд понижи прогнозите си за икономическия растеж на САЩ и другите развитие пазари 
поради притесненията, свързани с проблемите по веригата на доставки и ценовия натиск. 
От Commonwealth Bank обърнаха специално внимание на предупреждението на МВФ, „че инерцията на растежа е 
отслабнала, а несигурността се е увеличила“. 
Анализаторите на петролния пазар останаха фокусирани върху нарастващите цени на природния газ и въглищата и това 
дали те ще доведат до повече търсене на петролни продукти за производство на електроенергия. 
Пазарът също така очаква данните за запасите от петрол на САЩ. Анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакват 
американските запаси от суров петрол да са нараснали със 100 хил. барела през последната седмица, докато тези на 
дестилатите, които включват дизела и горивото за отопление, да са се понижили с 1 млн. барела. 
 

https://tass.ru/ekonomika/12640163
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√ Червена вълна заля световните борси 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се понижиха в ранната търговия във вторник на фона на 
опасенията на инвеститорите, че скокът на цените на суровините ще се отрази негативно на възстановяването на 
корпоративните печалби, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 регистрира спад от 0,77 пункта, или 0,17%, до 456,76 пункта, задържайки се на около 
5% под августовския си връх. За октомври бенчмаркът е почти без промяна, като през септември той изтри 3,4% от 
стойността си. 
Немският показател DAX се понижи s 53,78 пункта, или 0,35%, до 15 145,36 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 изтри 34,64 пункта от стойността си, или 0,48%, достигайки ниво от 7 112,21 пункта. Френският измерител CAC 40 
се понижи с 26,08 пункта, или 0,4%, до 6 544,46 пункта 
„Обикновено навлизаме в четвъртото тримесечие със силни нагласи, но комбинацията между сезона на отчетите и 
инфлацията в този момент води до избягване на риска“, коментира Крис Бешамп от IG. 
Началото на сезона на отчетите за третото тримесечие ще бъде даден от американската банка JPMorgan. Нейните акции 
поевтиняха с 2,10 в понеделник, което доведе до загуби в целия банков сектор. 
В Европа тонът ще бъде зададен от френския гигант в сферата на луксозните стоки LVMH, който ще представи финансовите 
си резултати по-късно през същия ден. 
Опасенията около нарастващите цени на енергията и проблемите с веригата на доставки помрачиха нагласите преди 
началото на сезона на отчетите, тъй като инерцията, набрана от световната икономика, започва да се изпарява, а 
централните банки обмислят премахване на стимулите. 
Акциите на нискотарифната авиокомпания EasyJet поевтиняха с 1,3%, след като тя оцени на над 1 млрд. паунда загубата си 
за 12-месечието, завършило през септември. 
Цената на книжата на Airbus се понижи с 1,28%, след като доставките на най -големия самолетостроител в света през 
септември се оказаха равни на тези от предходния месец. 
Автомобилният индекс SXAP се понижи с 0,92%, след като данните показаха, че продажбите на нови автомобили в Китай, 
който е основен търговски партньор на Европа, са намалели с 19,6% през септември заради глобалния недостиг на 
полупроводници и енергийната криза в страната. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения в понеделник, докато инвеститорите анализираха 
нарастващите цени на петрола, икономическите опасения и очакванията за предстоящия сезон на отчетите за третото 
тримесечие, предаде Си Ен Би Си 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 250,19 пункта, или 0,72%„ до 34 496,06 пункта, след като по-рано бе 
напреднал с над 200 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s  се понижи с 30,15 пункта, или 0,69%, до 4 
361,19 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 30,15 пункта от стойността си, или 0,69%, 
завършвайки сесията при ниво от 14 486,2 пункта. 
Акциите се търгуваха вяло през по-голямата част от деня, но разпродажбите се ускориха в последния час на търговията. 
На пазара се отрази поредното поскъпване на американския лек суров петрол, който се задържа над границата от 80 
долара за барел. Високите цени на петрола допринасят за опасенията относно инфлацията. 
„Високите и резки скокове на разходите за енергия са предизвиквали рецесии в миналото, като има вероятност историята 
да се повтори, ако цените продължат да растат. По-високите цени за енергия водят до по-ниски разполагаеми доходи за 
потребителите“, коментира Нийл Бефъридж от Bernstein. 
Цели осем от общо 11-те сектора на S&P 500 завършиха сесията в понеделник с понижение, като най-лошо представяне бе 
отчетено в сектора за комунални услуги. 
Междувременно Goldman Sachs понижи прогнозата си за растежа на американската икономика. Банката очаква брутният 
вътрешен продукт да нарасне с 5,6% през тази година и 4% през следващата. Предходните прогнози бяха за ръст от 5,7% 
през 2021 г. и 4,4% през 2022 г. От Goldman мотивираха решението си със спирането на фискалната подкрепа от Конгреса 
и по-бавното от очакваното възстановяване на потребителските разходи. 
Тази седмица водещите банки ще дадат начало на сезона на отчетите за третото тримесечие. JPMorgan ще представи 
финансовите си резултати в сряда, а Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup по-късно през 
седмицата. Очакват се и отчетите на Delta Airlines и Walgreens Boots Alliance. 
Анализаторите изчисляват, че печалбите на компаниите от S&P 500 са нараснали с 27,6%, което би било третият най-голям 
ръст от 2010 г. насам. 
След като се понижи с 4,8% през септември S&P 500 е напреднал с повече от 1% през октомври и е на около 4% под 
рекордния си връх. 
Понижения в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения във вторник. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 267,59 пункта, или 0,94%, до 28 230,61 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 44,77 пункта, или 1,25%, до 3 546,94 пункта,, докато 
по-малкият показател Shenzhen изтри 39,64 пункта от стойността си, или 1,65%, завършвайки сесията при ниво от 2 363,81 
пункта. Хонконгският показател Hang Seng се понижи с 362,5 пункта, или 1,43%, до 24 962,59 пункта. Акциите на China 
Evergrande New Energy Vehicle – подразделението на строителния предприемач Evergrande Group за електромобили, 
поскъпнаха с 4,56%, след като компанията обяви, че ще започне производство на електрически автомобили от следващата 
година.  
В Южна Корея индексът Kospi регистрира спад от 39,92 пункта, или 1,35%, до 2 916,38 пункта. 
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Австралийският бенчмарк ASX 200 се понижи с 19,1 пункта, или 0,26%, до 7 280,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,77 пункта, или 0,31%, до 568,87 пункта. BGBX40 се понижи с 0,26 пункт, или 0,20%, до 132,13 пункта. BGTR30 
изтри 0,95 пункта от стойността си, или 0,15%, достигайки ниво от 647,43 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 160,52 
пункта. 
 
√ МВФ понижи прогнозата си за световната икономика  
Международният валутен фонд излезе с по-песимистична прогноза за световната икономика през 2021 г., но потвърди 
позицията си за стабилен растеж в средносрочен план, предаде Си Ен Би Си. 
В последното издание на доклада си за  „Световна икономическа перспектива“, публикува днес, Фондът посочва, че очаква 
световният брутен вътрешен продукт да нарасне с 5,9% през тази година. Това е с 0,1% под юлската прогноза на МВФ. 
Институцията обаче запази прогнозата си за растежа през следващата година от 4,9%. 
Ревизията надолу за 2021 г. идва на фона на проблемите с веригата на доставки в развитите икономики и влошаването на 
ситуацията с пандемията от COVID-19 в развиващите се страни. 
„Скромната корекция за световната икономика маскира големи понижения в някои страни“, коментира главният 
икономист на МВФ Гита Гопинат. 
„Перспективите пред групата на развиващите се страни с ниски доходи бяха помрачени значително от влошаването на 
динамиката на пандемията. Ревизията надолу отразява и краткосрочните проблеми в групата на развитите икономики, 
които се дължат отчасти на проблемите с доставите“, добавя тя. От МВФ очакват ръст от 5,2% на брутният вътрешен 
продукт на развитите икономики през тази година, като за САЩ прогнозата е за растеж на БВП с 6%. От 
организацията очакват икономиката на Еврозоната да нарасне с 5%, а тези на Германия, Франция и Италия – съответно с 
3,1%, 6,3% и 5,8%. За Обединеното кралство прогнозата е за възстановяване на икономиката с 6,8%, а за Япония – с 2,4%. 
Фондът очаква общият брутен вътрешен продукт на развиващите се икономики да нарасне с 6,4% през 2021 г., като при 
Индия скокът ще бъде с 9,5. За Китай се прогнозира растеж от 8,0%, а за Русия 4,7%. 
За България МВФ прогнозира икономически растеж от 4,5% през тази година и 4,4% през следващата. Фондът също така 
очаква  инфлацията в страната ни ще се ускори до 2,1% през 2021 г. и да се забави до 1,9% през следващата. 
Разминавания във възстановяването 
От МВФ казват, че са особено загрижени за различните темпове на възстановяване в развитите и страните с 
нововъзникващи пазари. Според изчисленията на организацията развитите икономики могат да задминат икономическите 
си нива от преди пандемията през 2024 г., докато развиващите се страни, с изключение на Китай, ще останат на около 5,5% 
под предпандемичните равнища. 
„Това разминаване е следствие от голямата разлика в нивата на ваксинация и политиките за икономическа подкрепа“, каза 
Гопинат. 
„Докато около 60% от населението на развитите икономики е напълно ваксинирано, а в някои случаи дори получава и 
бустерни дози, около 96% от населението на страните с ниски доходи остава неваксинирано“, добави тя. 
Инфлация 
От МВФ отбелязват, че потребителските цени са се повишили значително през последните няколко месеца поради 
прекъсванията на веригата на доставки и по-високите цени на суровините,  и по-специално на природния газ. 
В САЩ потребителските цени се повишиха с 5,4% на годишна база през юли, отчитайки най-големия скок от август 2008 г, 
преди да се понижат леко през август. Междувременно в еврозоната инфлацията достигна 13-годишен връх през 
септември. 
Тази нарастваща инфлация засили натиска върху централните банки, от които се очаква да свият или прекратят  програмите 
си за стимулиране на икономиката по-бързо. 
МВФ предупреждава, че „макар централните банки да могат да виждат отвъд преходния инфлационен натиск и да 
избягват затягане, докато не стане по-ясно каква е основната динамика на цените, те трябва да бъдат готови да действат 
бързо, ако възстановяването на икономиката се засили по-бързо от очакваното и рисковете от нарастващите инфлационни 
очаквания станат осезаеми“. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Вече плащат втори пенсии - по 60 лева пожизнени и временни по 200 
в. Труд - Г-н Кирил Петков лъгал умишлено 
в. Телеграф - 20 Лева за секс със сираче в Люлин 
в. Монитор - Болници и лекари отнесоха глоби за близо 2 млн. лв. 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Боби Михайлов победи Бербатов с 11 гласа 
в. 24 часа - Ново проучване на "Алфа рисърч": ГЕРБ С 6% пред БСП, плътно зад тях -Петков & Василев, Слави пада пети 
в. Труд - Затягат мерките в София, но училищата остават присъствено 
в. Труд - Бизнесът на протест заради скъпия ток 
в. Телеграф - КС поряза Кирил Петков за изслушването 
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в. Телеграф - Продават в нета ваксини за грип с изтекъл срок 
в. Монитор - Вълна от протести блокира София 
в. Монитор - БГ мошеници ужилиха германци с €15 млн. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията: Бандити от София гастролират 
в страната, преди беше обратното 
в. Труд - Проф. Тодор Кантарджиев, консултант на Столична община по ваксинациония процес, пред "Труд": Кацаров ще 
носи ли отговорност за смъртните случаи 
в. Телеграф - Климатологът проф. Георги Рачев: Студ и дъжд до неделя 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Инфлационен шок - следва ли стагфлация? 
в. Труд - Предизвестена ли е смъртта на ДБ? 
в. Телеграф - Белязани от съдбата 
в. Монитор - Недъзите на обществото и поведението на децата 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Борислав Михайлов остава президент на БФС. Какво ще поискат клубовете - собственикът на Локомотив Пловдив 
Христо Крушарски. 

- Нови ковид мерки в София - ще доведат ли до спад на заболелите? 
- На живо: Миньори блокират центъра на София. Ще остане ли България без въглищни централи - разговор с 

президентите на КНСБ Пламен Димитров и КТ Подкрепа Димитър Манолов. 
- Как да бъде спрян скокът на цената на тока? Гост - бившият министър на енергетиката Делян Добрев. 
- Кой изостави 4 декоративни зайчета? На живо - могат ли да бъдат осиновени и как да помогнем? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Енергийна криза и шоково поскъпване на живота. Как властта ще се справи и очаква ли ни тежка зима? В студиото 

- министърът на икономиката Даниела Везиева. 
- На старта на трета предизборна кампания - ще успее ли ГЕРБ да се върне във властта? Разговор с Тома Биков. 
- Лавина от сигнали за насилие в „Дома на ужасите" и нави разкрития за имотни измами на възрастни хора. 
- Затягат COVID мерките в София. Има ли криза за легла в болниците и ще се стигне ли до връщане на пациенти? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 13 октомври 
София. 

- От 11.00 ч. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие 
експозиция на близо 100 книги от български автори от цял свят. 

- От 10.00 ч. в ЦИК ще се проведе жребий за определяне на номерата в бюлетините за гласуване за президент и 
вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

- От 10.45 ч. в зала за събития Launchee в ЦУМ ще се проведе информационен ден на Сдружението за модерна 
търговия (СМТ). 

- От 11.00 ч. в централното фоайе на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" ще се състои прожекцията 
на филма „Сърце на птица". 

- От 11.00 ч. от зала за събития Launchee в ЦУМ ще се проведе онлайн излъчване на информационен ден на 
Сдружението за модерна търговия (СМТ). 

- От 11.30 ч. от пл. „Свети Александър Невски" ще започне протестно шествие до Министерски съвет, където от 12.30 
ч. ще се проведе митинг под надслов „Да спасим комплекса „Мини Марица-изток". 

- От 12.00 ч. ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на улица „Врабча" 23. 
*** 
Айтос. 

- От 17.30 ч. в общината ще се проведе обществено обсъждане на предложенията на Института за пътна безопасност 
за нова организация на движението в града. 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 ч. в Дома на писателя предстои премиера на сборник разкази „Улица Зеленика". Представя Николай 
Фенерски - автор и модератор. 

- От 18.00 ч. в Културен център „Морско казино" ще се проведе клавирен концерт и ще бъде представена 
фотоизложбата „Цветовете на мъглата". 

*** 
Враца. 

- От 19.00 ч. на камерната сцена на Драматично-кукления театър ще бъде представена постановката 
„Гостилничарката" от Карло Голдони. 

*** 
Добрич. 
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- От 13.30 ч. в Интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе" ще се състои библиотерапия с 
потребители на Дневен център за възрастни хора с увреждания при Център за психично здраве „Д-р Петър 
Станчев" на тема „Тбилиси - Световна столица на книгата 2021". 

- От 16.00 ч. в Художествена галерия - Добрич ще бъдат отбелязани 95 години от рождението на з.а. Калчо Георгиев. 
*** 
Пловдив. 

- От 9.00 ч. в Дом на културата „Борис Христов" ще се проведе заседание на Общински съвет - Пловдив. 
*** 
Стара Загора. 

- От 18.30 ч. в РБ „Захарий Княжески" ще се състои представяне на книгата „Намасте" в рамките на Есенни 
литературни дни. 

*** 
Търговище. 

- От 10.00 ч. в сградата на Общината ще се проведе пресконференция, на която археолозите проф. Николай Овчаров 
и Стефан Иванов ще представят находки от археологическите проучвания на античния и средновековен град 
Мисионис. 

- От 18.00 ч. в Държавен куклен театър ще се проведе премиера на „Огненочервена приказка". 
*** 
Шумен. 

- От 17.30 часа в Художествена галерия „Елена Карамихайлова" художникът Пламен Петков ще представи 40 нови 
свои творби. 

- От 18.00 часа във фоайето на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" ще се проведе представяне на 
граждански комитет за подкрепа на кандидатите за президент Румен Радев и за вицепрезидент Илияна Йотова за 
област Шумен. 

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

