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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АОБР ИСКА В БЮДЖЕТ 2022 ДА СЕ ОСИГУРЯТ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА СПРАВЯНЕ С 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ COVID-19 И ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА 
Асоциация на организациите на българските работодатели поиска в държавния бюджет за 2022 г. да бъдат предвидени 
средства за финансиране на политики за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19 и енергийната криза. 
В препоръките си към бюджета четирите национално представителни организации искат в бюджета за следващата година 
да бъде заложен ресурс за провеждане на политики за подобряване на бизнес средата, както и възможности за 
осигуряване на икономически растеж на България. Това стана ясно вчера след проведена среща между представители на 
АОБР и БСП, която беше инициирана от политическата партия. 
Според работодателските организации независимо от сложната политическа обстановка дебатите по приоритетите и 
политиките на „Бюджет 2022“ трябва да бъдат в дневния ред на обществото и при конструиране на новия парламент 
проекта да бъде внесен и гласуван в ускорени срокове. 
„БСП вече е готова с програма и спешни мерки за първите 100 дни на следващото управление. Каквото и да се случи след 
14 ноември нашето желание е да влезем в 47-то народно събрание с разумни и работещи решения за справяне с 
икономическата и енергийната криза. Сред тях са възможности за намаляване на ДДС на храните, удължаване на мерките 
за държавна помощ след 31.12.2021 г., механизъм за компенсиране на шоковите цени на ел. енергията. Поискахме тази 
среща, защото искаме да чуем и предложенията на бизнеса“, заяви председателят на БСП Корнелия Нинова. 
Като изключително важни от АОБР бяха посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено 
инвестиране на европейските фондове. Сред тях са запазване на мярката за запазване на заетостта, прилагане на мярка за 
финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите от продажби над 30% спрямо реализираните 
през 2019 г., която да подкрепи ликвидността на българските предприятия, както и мерки за компенсиране на българските 
предприятия за безпрецедентно високите, надхвърлящи в пъти разчетите на КЕВР, цени на електрическата енергия и на 
природния газ. 
Представителите на АОБР категорично обявиха подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при запазване на 
равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Според организацията това е 
един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж. В 
допълнение на това АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и 
общински такси. За пореден път работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на 
изчисляването на Такса „Битови отпадъци“ на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 г. да бъде 
изработен на основа, при която таксата се изчислява на принципа „замърсителят плаща“. 
Сред другите важни препоръки на АОБР бяха да се търсят възможности за включване в бюджета на разчети за реализиране 
на конкретни реформи в здравноосигурителната система, преустановяване на административното увеличаване на 
минималната работна заплата и пенсия, прекратяване на заплащането от предприятията на първите три дни болнични и 
други. 
 
24 часа 
 
√ Отказ от въглища през 2040 г., иначе май ЕК няма да даде милиардите по плана за възстановяване  
България най-вероятно ще предложи на Брюксел тази дата 
Промяна в помощта за бизнеса - повече безвъзмездни пари, 
по-малко финансови инструменти 
Възловият въпрос в плана за възстановяване преди внасянето му в Брюксел - датата за отказ от въглища, все още не е 
решен. 
Вариантите са 2040 г. и дори 2043 г., но е въпрос на преговори с Европейската комисия. Това казаха в сряда вицепремиерът 
Атанас Пеканов и лидерите на КНСБ и КТ “Подкрепа” Пламен Димитров и Димитър Манолов след разговори с 
протестиращите работници от комплекса “Марица-изток“. 
Вероятно решението ще бъде взето днес, а планът ще бъде внесен в ЕК в петък. Пеканов припомни, че Германия е 
предложила 2038 г., Чехия - 2040 г., а Полша - 2049 г. и затова нейният план все още не бил одобрен. С това вицепремиерът 
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намекна, че ако България настоява за по-късна дата, може и да не получи 12,8 млрд. лв., колкото чакаме за нашия план. 
Вицепремиерът заяви още, че 2040 г. трябва да бъде одобрена от парламента. 
Министърът на енергетиката Андрей Живков заяви, че преходът към декарбонизацията трябва да е плавен, разумен и 
внимателен и че затварянето на базови мощности трябва да стане със замяната им с други 
Предвидените нови 1000 мегавата на газ в Маришкия басейн остават в плана за възстановяване, стана ясно още в сряда. 
Като последваща мярка и дългосрочно решение по пътя към нулеви емисии се очаква инсталираният капацитет да бъде 
преобразуван във водородна електроцентрала до 31 декември 2029 г. Тоест първоначално този един или повече блокове 
ще са на газ, а след това ще преминат на водород. 
Предвижда се да се обяви търг за инвеститори. Пълният прогнозен бюджет за реализацията на проекта е 850 млн. евро, 
финансирането ще дойде от публичен и частен ресурс. Схемата е 30% (255 млн. евро) като субсидия по Механизма за 
възстановяване и устойчивост. Други 30% чрез финансов инструмент по линия на Модернизационен фонд, а останалите 
340 млн. евро да са частна инвестиция. 
Изпълнението на проекта може да започне през първото тримесечие на 2022 г. 
От изявлението на лидера на КНСБ Пламен Димитров в Министерския съвет в сряда стана ясно, че тези 1000 мегавата на 
газ няма да са единствено в Маришкия басейн и не само на територията на държавната ТЕЦ “Марица-изток 2”, а където 
има инвеститорски интерес и възможност за свързване с газопреносната мрежа. 
Увеличени са Възобновяемите енергийни източници 
в плана за възстановяване, каза Васил Велев - ротационен председател на асоциацията на работодателските организации. 
В последния публикуван вариант на плана бяха предвидени 1700 мегавата възобновяеми мощности, във финалния били 
увеличени на 2500. 
Този проект вървеше паралелно с батерии за съхраняване на възобновяем ток. Според него батерията трябва да има 
продължителност най-малко 4 часа и мощност най-малко 25% от общия инсталиран капацитет на централата. 
Смята се, че при тези изисквания фотоволтаици ще се развиват паралелно с батерии и ще има потенциал за промишлено 
производство на батерии в България. 
За да се осъществи внедряването на общо 1700 мегавата ВЕИ, разположени съвместно със съоръжения за съхранение, 
общият размер на инвестицията ще бъде в рамките на 1,4 млрд. евро, гласи прогнозата в плана. Тази сума вероятно ще 
бъде увеличена с нарастването на мощностите в проекта на 2500 мегавата. 
Планирани са търгове, а периодът за изпълнение на последния е предвиден да бъде 12 месеца вместо 18 - до четвъртото 
тримесечие на 2025 г. Изграждането на първата 285-мегаватова мощност ще започне в третото тримесечие на 2022 г., е 
записано в публикувания проект. 
Правителствени източници съобщиха още, че в частта за нисковъглеродна енергетиката на плана е възстановена идеята за 
енергоспестяващо улично осветление 
В последния вариант за 82 проекта бяха предвидени инвестиции от 62 502 421,28 лв., като 50% са безвъзмездна финансова 
помощ и 50% са безлихвено кредитиране. Възстановяването им от общините се предвиждаше за 5 години след 
приключване на проекта, като парите ще отидат във Фонда за декарбонизация. В предпоследния вариант на плана сумата 
за уличното осветление беше в пъти по-голяма - 352,3 млн. лв., със срок на усвояване 2021-2024 г., след което бе орязана, 
а накрая и изпадна съвсем. 
Партии протестирали срещу орязване на парите за уличното осветление и идеята била възстановена, казаха източници, 
близки до вицепремиера Пеканов. Още не е ясно обаче колко пари ще бъдат заделени. 
Другата голяма промяна в последния проект на плана е свиването на финансовите инструменти и увеличаване на парите 
за директно подпомагане на фирмите. 
Когато служебен министър на икономиката в предишното правителство на президента Румен Радев беше Кирил Петков, в 
плана директната помощ за бизнеса беше намалена, а повечето от парите бяха заделени за финансиране на бизнеса чрез 
кредити, Управлението на парите беше предвидено да отиде в европейски финансови институции. Мотивът бе, че така ще 
се елиминира корупцията. 
Бизнесът обаче не се съгласи на подпомагане чрез кредити, тъй като смята, че парите по плана са за бързо възстановяване 
след COVID кризата. В първите варианти на плана 900 млн. лв. бяха за директна помощ, а 300 млн. лв. за финансови 
инструменти. 
Васил Велев казва, че от предвидените за индустрията 1,2 млрд. лв. по времето на Петков 400 млн. лв. са били за директно 
подпомагане, а 800 млн. за финансови инструменти. След преговори директното подпомагане е било вдигнато на 600, 
после на 800 млн. 
Сега се стремим да се върнем на 900 млн. лв., заяви Велев. От кабинета на Пеканов заявиха, че сумите са 840 млн. лв. 
директно за бизнеса, а 360 млн. за финансиране чрез кредити. 
На заседание на правителството ще се вземе окончателно решение кога България ще се откаже от въглищата. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ От днес влизат в сила новите мерки в София  
От днес влизат в сила ограничителните мерки в София. 
Спират присъствените занятия в езикови школи и образователни центрове. Учениците остават в клас, но директорите им 
трябва да следят заболеваемостта и ако тя се увеличи, да преминат към ротация на класовете. Децата до 18 години могат 
да посещават молове само с придружител. 
Кина и театри могат да работят при 30% заетост на местата. Правилото важи и за всички културни мероприятия в София. 
Танцовите школи затварят. В музеи и галерии се въвежда правилото да се допуска по 1 човек на 8 квадратни метра. 
Груповите туристически пътувания спират. Спират тиймбилдингите, забранява се провеждането на събори и фестивали. 
 

 
 
Сватби и кръщенета са разрешени с до 15 души на закрито и 25 на открито. Заведенията ще работят от 7.00 до 23.00 ч. 
Допускат се до 6 души на маса при спазване на дистанция от 1.5 метра. Фитнес залите ще работят с капацитет от 30%. 
 

 
 
Въвежда се еднопосочно движение на пазарите. Маските за клиенти и продавачи са задължителни. 
 
√ САЩ отварят границите си с Мексико и Канада за ваксинирани  
САЩ отварят границите си с Мексико и Канада за напълно ваксинирани. От следващия месец се разрешават пътувания с 
несъществена цел по суша и вода.Така се слага край на 19-месечните ограничения заради COVID-19. 
От началото на пандемията пътуванията с автомобил, влак или ферибот бяха възможни само при възникнала неотложна 
необходимост. Мексико и Канада от месеци настояваха Вашингтон да смекчи ограниченията за пътуване, заради които 
бяха разделени семейства, а кратките ваканциионни посещения отпаднаха. На 9 август Канада отвори границата си за 
ваксинирани пътници от САЩ, а Мексико не е затварял границата си. 
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От средата на януари 2022 г. за преминаващите през тези граници ще се изисква доказателство за ваксинация, дори за 
пътуващите по работа, като например шофьорите на камиони. 
 
БНР 
 
√ Бизнесът иска запазване на данъчните ставки и на осигурителните вноски  
Работодателските организации настояват в бюджета за следващата година да бъдат гарантирани суми за справяне с 
икономическите последици от пандемията и с енергийната криза. Според бизнеса бюджетът трябва да бъде приоритет на 
новия парламент.  
Като изключително важни от бизнеса посочват политиките по антикризисните мерки и ускореното инвестиране на 
европейските фондове - продължаването на мярката за запазване на заетостта, компенсиране на предприятията със спад 
в приходите от продажби над 30% в сравнение с 2019-та година, както и мерки за компенсиране на безпрецедентно 
високите цени на електроенергията и на природния газ.  
Работодателите категорично подкрепят запазването на равнищата на данъчните ставки и на осигурителните вноски през 
следващата година. 
Те настояват още за реформи в здравната система, преустановяване на административното увеличаване на минималната 
работна заплата и пенсии, както и прекратяване на заплащането от предприятията на първите 3 дни от болничните. 
 
√ Кацаров: Може да обявим допълнителни Covid мерки в петък  
„Ситуацията е сериозна, но няма място за паника. Медиците се справят много добре”,  заяви в интервю на Нова телевизия 
здравният министър д-р Стойчо Кацаров относно увеличения брой пациенти с коронавирус. 
Властите продължават да разкриват Covid легла. Правят се и опити за внос на продукт за лечение на коронавирус, 
неразрешен за употреба в ЕС, допълни той. 
За мерките 
„Преди да предложим нови, те ще бъдат обсъдени. Утре няма да влезе в сила нищо. Може да обявим нови допълнителни 
мерки за ограничаване на инфекцията, които ще влязат в сила до няколко дни”. 
За здравната система 
„Вълната премина малко по-рано в страните от Западна Европа. Ние не сме отделен случай. Смъртността е много висока, 
но ние бяхме на първо място в света по обща смъртност и преди Covid-19. Смъртността от Covid-19 следва броя заразени с 
около 2-3 седмици. Високата смъртност у нас се дължи на няколко фактора. Лошото състояние на здравната ни система, 
лошото ѝ управление и нивото на ваксинация. Сравнена с предишните вълни у нас, смъртността е много по-ниска сега”. 
За ваксинацията 
„Балансът е деликатен. От едната страна са препълнените болници, а от другата - затворените бизнеси. Ако хората 
продължават да не се ваксинират цената, която ще платим са по-твърдите мерки”, каза здравният министър, според когото 
хората са добре информирани за препаратите. 
 
√ МТИТС: До дни България може да признае моряците за ключови работници  
България може да бъде включена в списъка на страните, които признават моряците за ключови работници. Това съобщиха 
за Радио Варна от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От там уточняват, че все 
още няма официална информация от Международната морска организация /IMO/ по темата. Очаква се до дни IMO да 
актуализира списъка на държавите, които признават важността на моряшката професия. 
За Радио Варна капитан Димитър Димитров, който е посланик на добра воля в Международната морска организация 
коментира, че България вече де факто счита моряците за ключови работници, без все още това да е обявено официално. 
Припомняме, че от бранша повече от година настояват България да обяви моряците за ключови работници и критикуваха 
институциите, че не предприемат необходимите мерки. 
 
√ Начало на процедура по ОВОС за разширяване на газохранилището "Чирен"  
Министерството на околната среда и водите започва процедура по оценка на въздействието върху околната среда на 
проект за разширение на газохранилището в Чирен. Три инвестиционни предложения за разширяването на капацитета са 
постъпили в министерството. 
Разширяването на газовото хранилище е ключов фактор за сигурността на доставките на природен газ за България и за 
търговията в региона, а проектът е неделима част от инфраструктурата за газов разпределителен център на територията 
на страната, се посочва в съобщението. 
Решението за поетапно разширяване на хранилището е взето на базата на извършени преди години изследвания, като 
целта е увеличаване на дневната производителност до 10 милиона кубични метра, при настоящ максимум 4,7 милиона 
кубични метра дневно. 
За целта ще се проектират и изграждат нови надземни съоръжения, компресорна станция и нова газоизмервателна 
станция, както и подземни съоръжения, 10 нови високодебитни експлоатационни  и 3 наблюдателни сондажа и нови 
връзки с компресорната станция. 
Предстои процедура по оценка на въздействието върху околната среда, одобряване на актуализиран доклад за 
безопасност и процедура по издаване на комплексно разрешително. 
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√ Магдалена Костова: 22% от населението в страната е на възраст 65+ години  
Интервю на Людмила Железова с Магдалена Костова в предаването ''Нещо повече'' 
"В края на годината ще бъдат представени предварителни данни за преброяването на населението, окончателните 
резултати ще станат ясни в края на следващата година".  
Това каза пред БНР Магдалена Костова, директор на Дирекция "Демография и социална статистика" в Националния 
статистически институт.  
Коронавирусът се отрази на всички демографски показатели, допълни тя.  
"Смъртността миналата година се покачи изключително много. 126 000 души са починали през миналата година, те са с 16 
000 повече в сравнение с 2019 година. Раждаемостта също падна през миналата година. Браковете също намаляха. През 
миналата година за първи път от много години се увеличи миграцията от градовете към селата. Най-бързо обезлюдяват 
районите в Северозападна България", посочи Костова в предаването "Нещо повече".  
Със средно между 50 000 - 60 000 души на година намалява населението в страната.  
"22% от населението в страната е на възраст 65+ години. Повече са възрастните жени. Намалява населението в 
трудоспособна възраст. Особено са засегнати районите в Северозападна България, Смолян, Велико Търново, Габрово".  
Интервюто с Магдалена Костова можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ ЦИК прави демонстрация на машинното гласуване за изборите  
Говорителите на Централната избирателна комисия Росица Матева и Цветозар Томов ще направят демонстрация на 
машинното гласуване за изборите за президент и вицепрезидент и за Народно събрание, насрочени за 14-и ноември.  
Вчера ЦИК обяви, че фирмата "Сиела Норма печели обществената поръчка за доставка на допълнителните 1600 машини и 
2 хиляди флаш памети.  
Офертата е класирана на първо място като икономически най-изгодна. 
 
√ „Булгаргаз“ иска ново поскъпване на природния газ от ноември  
Компанията „Булгаргаз“ иска ново поскъпване на природния газ от ноември до 126,76 лева за мегаватчас. Заявлението на 
дружеството е публикувано от Комисията за енергийно и водно регулиране. 
За последен път цената на газа беше променена в началото на октомври  с 36%. Причина  за поскъпването е нарастването 
на цените на международните пазари. 
Енергийният регулатор ще проверява дали искането е обосновано преди евентуално да го одобри. 
 
√ Германските икономически институти намаляват рязко прогнозата си за растежа на БВП до едва 2,4%  
Водещите германските икономически институти ще намалят съвместната си прогноза за растежа на най-голямата 
европейска икономика през 2021 г. до едва 2,4% от предишна оценка за 3,7%, тъй като проблемите с предлагането и 
веригите на доставки забавят възстановяването, посочиха пред Ройтерс неназовани източници, запознати с новата 
прогноза. 
Институтите, които се очаква да публикуват съвместната си нова прогноза в четвъртък (14 октомври), също така ще повишат 
прогнозата си за растежа през следващата година до 4,8% от 3,9% и ще очакват икономическа експанзия от 1,9% през 2023 
г. 
Очаква се германското правителство, което досега прогнозира нарастване на БВП с 3,5% за тази година и с 3,6% за 
следващата, също да актуализира собствените си оценки през настоящия месец. 
Това би представлявало рязка низходяща ревизия спрямо предходните прогнози на фона на продължаващите затруднения 
в доставките, като към този проблем могат да се добавят и страховете от нарастващата инфлация, както и енергийната 
криза в Европа. 
Всичко това натежава върху общите настроение и нагласи не само в Германия, но и в Европа като цяло. 
 
√ Франция обмисля удължаване на извънредното положение до 31 юли  
Заради ситуацията с Covid френското правителство предлага удължаване на извънредното положение в страната до 31 
юли, съобщи Евронюз. 
На парламента ще бъде предложен съответен законопроект, съобщи говорителят на кабинета Габриел Атал.  
Действието на сегашния закон, който позволява на правителството да налага ограничителни мерки, изтича на 15 
ноември.  
В сила са правила, според които гражданите трябва да показват сертификати за ваксинаци, за да бъдат допускани в 
барове, ресторанти, кина , театри и други места с присъствие на повече хора.  
Според говорителя на правителството удължаването на извънредното положение ще помогне на Франция да се справи 
със здравната криза.  
 
√ ЕС намалява с 80% проверките на стоки от Обединеното кралство за Северна Ирландия  
ЕС предложи да намали с 80% проверките на някои стоки, идващи от Обединеното кралство за Северна Ирландия, в опит 
да се избегне търговска война след Брекзит. 
В Брюксел разработиха планове за облекчаване на потока от стоки през Ирландско море, включително замразени меса, 
така че да се сложи край на така наречената „Война на наденичките“. 

https://bnr.bg/post/101540889/magdalena-kostova
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Плановете бяха публикувани ден след като британският министър за Брекзит лорд Дейвид Фрост поиска Прокотолът за 
Северна Ирландия, който предпазва от възникването на твърда граница на остров Ирландия, да бъде заменен с нов 
документ. 
Преговарящият за Брекзит от страна на Европейската комися Марош Шефчович нарече предложенията „изчерпателни и 
амбициозни“, предавайки четири документа на официалните лица, които заминаха с тях за Лондон. Съгласно плановете, 
транспортирането на конкретни храни, растения и продукти от животински произход от Обединеното кралство за Северна 
Ирландия ще бъде изключение от общото правило с до 80% намаляване на проверките. 
На практика това означава, че от камион, прекарващ заедно млечни продукти, риба и сладкарски изделия, ще се изисква 
само един сертификат, вместо отделни сертификати за отделните продукти, посочи Шефчович. 
Драстично ще се намалят физическите проверки на камиони и митническата документация. Плановете предвиждат и 
свободно транспортиране на лекарства след промяна в европейското законодателство. 
Шевчович допълни, че от британска страна остава да се осигури постоянен граничен контрол, че етикетите на храните са 
ясни и е възможно да се проследи всяка връзка в снабдителната верига. В документите обаче не става дума за Европейския 
съд - друг чувствителен въпрос за британците, които не искат той да бъде арбитър по спорните въпроси, както е съгласно 
протокола. 
Очаква се Шефчович и Фрост да се срещнат в близките дни. 
 
√ Рекорд: 4 300 000 души са напуснали работа в САЩ през август  
Според доклад на Министерството на труда на САЩ 4,3 милиона души през август са напуснали работа. 
Това е рекорден брой от декември 2000 г. - цифра по-висока и от тази за предходния юли, когато напусналите работа са 
били 4 милиона. Това е почти 3% от работната сила. 
Пазарът на труда показва, че наемането на работа се е забавило рязко през август и септември, въпреки че броят на 
обявените работни места е близо до рекордни нива.  
Незаетите работни места са били 10,4 милиона, след рекордните 11,1 милион за юли. 
През изминалата година отворените работни места са се увеличили с 62%, но като цяло назначаването на работа леко е 
намаляло. 
Предположенията са, че скокът на напускащите работа е поради страхът от Делта варианта тъй като има покачване на 
заболяванията през август. Близо 900 000 души от ресторанти, барове и хотели са напуснали през този месец, с 21% повече 
от юли.  
За професии, като право, инженери, архитекти, където повечето служители могат да работят от дома, броят е значително 
по-малък. 
Друг фактор е заплащането. Недоволни работници напускат и се преместват там, където им предлагат по-високи заплати. 
Многото свободни работни места дават по-големи възможности за избор. Тук не се споменава като причина изискването 
за задължително ваксиниране, което беше наложено от септември и октомври.  
Правителството обяви, че за септември са добавени само 194 000 нови работни места, а нивото на безработица е спаднало 
от 5.2% до 4,8%. 
 
√ Путин: Газпром е заинтересован от дългосрочни договори с ЕС  
Руският газов холдинг "Газпром" се интересува от дългосрочни договори с Европейския съюз, въпреки че губи в цените 
спрямо спот пазара, заяви президентът Владимир Путин по време на форума на Руската енергийна седмица 2021. 
"Германия получава природен газ при цени 250-230 долара, максимум 300 долара за 1000 кубически метра, вместо за 
цени 1500-2000 долара. "Газпром" изглежда губи, защото ако продаде газа на пазарна спот цена, ще получи 1 200 за 1000 
кубически метра, докато той получава 250-300 долара", отбеляза руският президент. 
"Въпреки това нашият производител се интересува от такава стабилност. Това е така, защото знае, че ще продаде 
определен минимален обем на определена минимална цена и след това подходящо ще развива своята инвестиционна 
политика. Това е от полза за доставчика и за потребителя", отбеляза Путин . 
Германските компании трябва да се "поклонят ниско" на бившия канцлер Герхард Шрьодер заради факта, че сега Германия 
получава руски газ на ниски цени, заяви руският президент. 
"Страни като нашите основни потребители Германия трябва да се поклонят ниско на Герхард Шрьодер, защото сега 
Германия получава газ не в размер на 1000-1500 долара на хиляда кубически метра, а 300 долара на хиляда кубически 
метра", каза Путин. 
Цените на газа, доставян от "Газпром", зависят от цената на петрола, като приходите на компанията от доставките спаднаха, 
след като цените на петрола спаднаха на световния пазар през 2019 и 2020 г., каза Путин и добави, че приходите на 
компанията се повишиха с увеличаването на цените на петрола. 
Според руския президент увеличаването на транзита на газ през украинската транзитна система е опасно, тъй като 
износването на тази транспортна система е над 80%. 
"Всъщност ние увеличихме доставките на газ чрез украинската транзитна система", каза той и добави, че доставките ще 
бъдат с 10% повече тази година, отколкото е предвидено в договора за транзит. 
"Но не трябва да има допълнително увеличаване на този транзит. Всички продължават да ни намекват: увеличете 
доставките през Украйна още повече. Опасно е да ги увеличим! Газотранспортната система там не е виждала ремонт от 
десетилетия. Ако увеличим налягането, тръбата вероятно просто ще се спука. Европа ще остане изобщо без този 
транспортен маршрут", отбеляза Путин. 
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Той посочи, че удължаването на срока за транзит на природен газ от Русия през Украйна след 2024 г. е чисто икономически 
въпрос, като добави, че тази година обемите вече са увеличени извън договорните задължения. 
"Това е и чисто икономически въпрос. Вече казах, че украинската газопреносна система е изчерпана с около 80-85%, според 
различни оценки. Вече сме увеличили транзита, въпреки всичко, въпреки политическите различия. Вече казах, че обемите 
на изпомпване са увеличени извън нашите договорни задължения с 10% за тази година". 
еждувременно Путин отбеляза необходимостта от привеждане на газопреносната система в нормално състояние, за да се 
запази и увеличи транзитът. "Това се отнася както за Русия, така и за европейските потребители, това се отнася и за 
украинските оператори", каза той. 
Владимир Путин подчерта, че Москва е готова да запази договора за транзит на газ през Украйна и дори да увеличи 
доставките, но трябва да разбере обемите на покупките. 
"Ние сме готови да поддържаме този договор, дори да увеличим доставките, ако се създадат икономически, технологични 
условия, ние сме готови да го направим. Но трябва да разберем мащаба на покупките", каза още той. 
"Ако Европа се откаже от въглеводороди, особено от природен газ в бъдеще, как можем днес да поемем задължения за 
увеличаване на транзита през Украйна, ако Европа не го купува от Русия. Кажете ни колко ще купуват, сключват договори 
за обеми, тогава ще разберем колко можем да изпомпваме. Трябва да разберем обема на пазара“, обясни той. 
 
√ Ускоряване на септемврийската инфлация в САЩ до 13-годишен връх от 5,4%  
Потребителските цени в САЩ се повишиха солидно през септември до 13-годишен връх и се очаква да продължават да 
нараства още през следващите месеци на фона на скока в цената на енергийните продукти. Това би поставило под 
съмнение тезата на Федералния резерв, че високата инфлация е само преходна. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ се повиши през септември с 0,4% спрямо август, когато нарасна с 0,3 на сто, 
показват данни на Департамента по труда, публикувани в сряда. 
Спрямо година по-рано (септември 2020 г.) американската потребителска инфлация се ускори до 5,4% от 5,3% през август, 
завръщайки се по този начин обратно към 13-годишните върхове от юни и юли. 
 

Графика на индекса CPI на годишна база 

 
 
Цените на храните нараснаха през септември с 0,9% на месечна и с 4,6% на годишна база, докато енергийните цени се 
повишиха с 1,2% месечно и с цели 24,8% годишно. 
Основната инфлация (изключвайки цените на храните и на енергията) пък нарасна на месечна база с 0,2% и се повиши на 
годишна база с 4,0% след аналогичен растеж и през август. През юни основните потребителски цени се повишиха до 
многогодишен връх от 4,3 на сто. 
Очаква се инфлацията в САЩ да продължи да нараства и през следващите месеци до края на годината, а вероятно и през 
2022 г. с оглед на поскъпващите петрол и природен газ. Недостигът на работна ръка и проблемите във веригите на доставки 
пък повишава допълнително разходите на компаниите и те определят по-високи изходни цени, за да поддържат печалбите 
си. 
Според икономисти и анализатори септемврийските инфлационни данни няма да окажат влияние върху сроковете на 
Федералния резерв да започне да намалява мащабната си ежемесечна програма за изкупуване на облигации, известна 
като "количествени облекчения". 
През миналия месец американската централната банка сигнализира, че може да започне да свива покупките на активи 
още през ноември, като официалното решение на Фед се очаква да бъде факт след края на редовното заседание на 2 и 3 
ноември. 
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√ Китайските власти настояват за временно намаляване на производството на стомана  
Китайското промишлено министерство поиска в сряда стоманодобивните заводи в Пекин, Тиендзин, Хъбей, Шанкси, 
Шандун и Хънан да ограничат дейността си от 15 ноември 2021 г. до 15 март 2022 г. и да отделят време за изпълнение на 
указанията на властите за намаляване на замърсяването и на въглеродните емисии. 
Министерството добави, че е създало насоки, които да помогнат на заводите "да подпомогнат производството на желязо 
и стомана, да намалят замърсяването и въглеродните емисии чрез синергична ефективност, да насърчат 
висококачественото развитие и непрекъснато да подобряват качеството на атмосферния въздух в региона". 
Съобщението идва след противоречащи информации, че Китай планира или да забави усилията си да намали 
въглеродните емисии, или да създаде система за тяхното контролиране. 
По-рано тази година Китай обеща, че ще ограничи до 2025 г. емисиите си на въглероден диоксид до 400 милиона тона. 
Това беше част от 14-ия петгодишен план на азиатската държава, въведен за периода 2021–25 г., който се отнася до 
опазване на енергията и ресурсите. 
 
√ Силно повишаване на китайския износ през септември, ръст на вноса на енергийни суровини  
Китайският експорт нарасна изненадващо силно през септември, тъй като все още солидното глобално търсене и 
потребление компенсира отчасти натискът, на който са подложени промишлените предприятия от енергийния недостиг, 
проблемите с веригите на доставки и нарасналите случаи на Covid-19 в страната. 
Втората по големина икономика в света постигна впечатляващо възстановяване от кризата, предизвикана от 
коронавирусната пандемия, но в последно време има признаци, че възстановяването губи скорост. Проблемите, 
включително спада на промишлената активност, постоянно сдържаното потребление и забавянето в сектора на имотите, 
помрачиха икономическите перспективи пред Китай. 
Китайският износ обаче скочи през септември с 28,1% спрямо година по-рано след повишение с 25,6% през август и 
осреднена прогноза за по-скромно повишение с около 21 на сто. 
Мнозина анализатори обаче очакват годишният ръст на експорта първоначално да се забави умерено през октомври, след 
което обаче да спадне по-значително през ноември и декември до около 10 на сто. 
Трябва да се има предвид, че недостигът на електроенергия, причинен от прехода към чиста (зелена) енергия, голямото 
индустриално търсене и високите цени на суровините, спряха от кря на септември производството в множество заводи в 
Китай, включително при много доставчици като Apple и Tesla. 
Последните данни сочат забавяне на производствената активност. Производственият PMI в Китай неочаквано се сви през 
септември, тъй като индустриалните фирми се борят с нарастващите разходи и въведените от властите ограничения при 
потребление на електроенергия. 
Китайският внос пък нарасна през септември със 17,6% след скок с 33% през август и очаквания за по-солиден растеж с 
около 20 на сто. 
Това рязко забавяне на вноса сякаш потвърждава очакванията за значително забавяне на потреблението в китайската 
икономика на фона на рязко повишение на цените на внос. 
Търговският излишък на Китай се разшири през септември до 66,73 млрд. долара от 58,3 млрд. долара месец по-рано. 
Търговският излишък спрямо САЩ нарасна до 42 млрд. долара от 37,68 млрд. долара през август. 
Междувременно беше отчетно силно нарастване при търсенето на енерегийни стоки, като обемът на вноса на въглища 
през септември се повиши до най-високо ниво в рамите на настоящата година, тъй като китайските електроцентрали се 
борят за горива, за да увеличат производството на електроенергия, което да облекчи енергийния недостиг, както и за да 
попълнят запасите си преди зимния отоплителен сезон. 
През септември Китай внесе 32,88 млн. тона въглища, което представлява ръст от 76% спрямо година по-рано. 
Вносът на природен газ през септември също се повиши до най-високото си ниво от януари 2021 г. 
 
Investor.bg 
 
√ Строителството на газовата връзка с Гърция може да се забави още повече 
Има индикации за риск от известно забавяне на строителството на газовата връзка между България и Гърция - IGB. За това 
предупреди изпълнителният директор на проектната компания ICGB Теодора Георгиева по време на заседание на 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). На 13 октомври регулаторът разгледа на открито заседание искането 
на компанията за даване на лиценз за пренос на природен газ с условие за изграждане на енергиен обект. 
Георгиева обясни, че причина за притесненията са технически възли, необходими за изграждането на тръбопровода, 
поръчани от Италия. Изпълнителят на проекта, гръцката компания AVAX, е направил заявката навреме и е имал уверението 
от италианската компания, че ще получи частите през май 2021 година, но заради пандемията от коронавируса и досега те 
още не са пристигнали на строителната площадка. 
Строителството на IGB на този етап трябва да приключи до края на 2021 година. 
Според директора на ICGB това забавяне все пак може да бъде компенсирано и в крайна сметка IGB да бъде въведена в 
търговска експлоатация, както е предвидено сега - на 1 юли 2022 година. 
Много е важно да не се отстъпва от тази дата, категоричен беше от своя страна председателят на КЕВР Иван Иванов по 
време на обсъждането. Той посочи, че газовата връзка е от ключово значение България да получи пълния обем от газа от 
Азербайджан, чиято цена е "изключително атрактивна" днес заради формулата, по която се ценообразува. 
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Газът от "Газпром" се изчислява с формула, включваща и пазарен елемент, което води до повишение на цената за 
България, следвайки случващото се на борсите в Европа. 
Иванов призова ICGB да побързат и с подаването на заявление за сертифициране на дейността, което е последната стъпка 
преди влизането в експлоатация на проекта. Георгиева коментира, че в момента се подготвя документацията и 
заявлението ще бъде внесено в енергийния регулатор през ноември. 
Гръцкият енергиен регулатор, който също трябва да даде своето разрешение за работа на IGB, е заявил, че ще гледа 
искането за лиценз и сертифицирането в една процедура. Работата на газовата връзка трябва да получи "зелена светлина" 
и от Европейската комисия и проектната компания е в контакт и с експертите от Брюксел, стана ясно още от думите на 
Георгиева. 
КЕВР ще разгледа на закрито заседание искането на ICGB за издаване на лиценз за пренос на газ на 28 октомври. От 
документите, публикувани от работната група на регулатора, става ясно, че компанията е поискала разрешение за 
извършване на тази дейност за срок от 35 години. Мотив за това е сертификатите за физическа годност на тръбите, 
издадени от производителя, със срок от 50 години. 
След анализ на подадените документи, включително и на инвестиционната програма, от която финасовите параметри са 
заличени, тъй като са предмет на търговска тайна, работната група препоръчва на КЕВР да издаде искания лиценз за 
работа. 
По IGB ще може да се пренасят по 3 млрд. куб. метра газ годишно, като е предвидена възможност за увеличаване на 
капацитета чрез изграждане на компресорна станция. България договори доставката на 1 млрд. куб. метра газ годишно от 
Азербайджан. Плановете са през IGB в страната да влизат и количества втечнен газ, които ще пристигат на планирания 
терминал край Алексанруполис. 
 
√ Предлагат да се поднови строежът на нов ГКПП със Сърбия 
Завършването на новия граничен пункт в района на с. Салаш (България) - Ново корито (Сърбия) ще скъси значително 
пътя към Белград 
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Бойко Рашков е изпратил писмо до министъра на регионалното 
развитие и благоустройството Виолета Комитова, в което предлага строежът на нов ГКПП на границата със Сърбия да бъде 
възобновен, съобщиха от МВР. 
Става дума за възобновяване на строителните дейности на нов граничен контролно-пропускателен пункт в района на с. 
Салаш (България) - Ново корито (Сърбия). 
Строежът на наша територия е бил започнат преди 7-8 години, но въпреки извършените голям обем строително-монтажни 
работи и разходвания финансов ресурс той е бил спрян. От своя страна Република Сърбия е изпълнила ангажиментите по 
договора за откриване на нов ГКПП, се посочва в съобщението на МВР. 
Рашков е мотивирал предложението си за строеж с това, че през последните месеци по ГКПП на страната ни със Сърбия се 
наблюдава натрупване на моторни превозни средства и в двете посоки. Той е посочил, че сред причините за това са 
прецизните проверки, извършвани на външната за ЕС граница от българските гранични власти. 
Според вицепремиера завършването на новия граничен пункт ще даде възможност за отклоняване на леките и леко-
товарни автомобили и други пътнотранспортни средства и ще разтовари трафика на работещите към момента гранични 
контролно-пропускателни пунктове. 
Изграждането на пункта ще скъси значително пътя към Белград и ще улесни пътуването на сръбските граждани към 
България. 
Бойко Рашков е съобщил, че възможността за възобновяване на строителството е обсъдена на работна среща с министъра 
на вътрешните работи на Сърбия Александър Вулин и той е потвърдил съгласието на Сърбия за откриване на пункта в 
изпълнение на договора. 
 
√ ЕС постепенно се отказва от производството на мазут 
Петролният продукт е сред големите замърсители на околната среда 
За последните три десетилетия производството на мазут в ЕС намалява съществено до 48,5 хил. килотона през 2020 година. 
Това е спад от 62% спрямо нивата през 1990 година, посочва Евростат. 
Мазутът се използва основно от корабната индустрия и от централи за производство на топлинна енергия. Продуктът е 
един от големите замърсители на околната среда заради съдържанието на сяра, която се отделя в атмосферата при 
изгарянето. От началото на 2020 година ЕС въведе регулация, която позволява корабите да използват единствено мазут с 
ниско съдържание на сяра. 
Към момента 21 държави от ЕС, сред които и България, все още произвеждат мазут. Но всички те намаляват 
производството и най-видимо това е в Италия - от 23,7 хил. килотона през 1990 година до 5,4 хил. килотона през 2020 
година и в Испания (от 15 хил. килотона до 2,4 хил. килотона). 
Пет са основните производители на мазут в общността - Нидерландия (9 хил. килотона), Германия (6,2 хил. килотона), 
Италия, Франция (4,3 хил. килотона) и Швеция (3,9 хил. килотона). 
България не е сред значимите производители на мазут в ЕС. През миналата година в страната са произведени 258 
килотона. Но през 1990 година производството е достигало 2,5 хил. килотона, показват още данните на Евростат. 
Страните от ЕС внасят около 15 хил. килотона мазут от трети страни. Основни доставчици са Русия (над 40% от общия внос), 
Великобритания (16,3%) и Норвегия (11,5%). 
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Износът на страните от ЕС е в размер на 20 хил. килотона и те са насочени основно към САЩ (почти 20%), Великобритания 
(16,7%) и Саудитска Арабия (16,6%). Основните износители на мазут от ЕС към трети страни са Нидерландия (29% от износа), 
Испания (17%) и Белгия (14%). 
 
√ Има ли риск от стагфлация? По-важните въпроси и отговори 
Рискът от инфлация плюс икономическа слабост все още е управляем, но специалистите са разтревожени 
Ще се повторят ли 70-те години, когато високите цени на петрола подхранваха инфлацията, докато икономиката беше 
парализирана и работните места бяха застрашени? „Stagflation“ (стагфлация) беше модерната дума тогава и много 
потребители и инвеститори се опасяват, че скоро ще изпитаме нещо подобно. Американската банка JP Morgan се опитва 
да успокои потребителите, озаглавявайки свое проучване с: „Това не е стагфлацията, която са изпитали родителите ви“. 
Но какво е това явление? И колко опасно е всъщност? Най-важните въпроси и отговори по темата. 
Защо сега всички говорят за стагфлация? 
Мениджърите на активи и банките съобщават, че стагфлацията е една от водещите теми за разговор на техните клиенти. 
Тъй като инфлацията остава по-упорита, отколкото много икономисти очакваха в началото на годината и тъй като в същото 
време цели индустрии, като производството на автомобили, не могат да работят с пълен капацитет, опасенията нарастват. 
Но какво точно означава стагфлация? 
Това, което се има предвид, е застъпването на инфлация и застояла или слабо развиваща се икономика. 
Имаме ли вече стагфлация в момента? 
Повечето икономисти не считат, че в момента сме в стагфлация, защото икономическият растеж все още е доста стабилен. 
Недостатъчното използване в отделните индустрии се дължи на затруднения в доставките, а не на липсата на 
икономическа динамика.  
Колко голям е рискът от стагфлация през следващата година? 
Много икономисти и инвестиционни стратези приемат, че този риск се е увеличил. Но повечето все още не виждат 
стагфлацията като най-вероятния сценарий. Една от причините за това е, че повечето икономисти не считат днешната 
инфлация за постоянно явление. Има краткосрочни, чисто статистически ефекти, които ще изчезнат през следващата 
година или дори ще се обърнат, например еднократния ефект поради драстичния срив в цените на енергията миналата 
година. 
Освен това в много индустрии има затруднения с доставките. Те също се считат за временни, въпреки че има нарастваща 
загриженост, че те ще продължат по-дълго от първоначалното очакване. Би било наистина опасно, ако нарастващите цени 
доведат до спирала на цените на заплатите, която след това продължи, когато затрудненията при доставките постепенно 
се отстранят. Почти нищо от това не може да се види в момента, но не е изключено, че тази спирала може да възникне. 
Какво може да направи Европейската централна банка? 
Централните банкери трябва да избягват две грешки, като и двете могат да доведат до по-голяма стагфлация, 
предупреждават от германския Handelsblatt. Ако чакат твърде дълго, преди да започнат да се борят с инфлацията, може 
да се развие спирала, която е трудно да се спре. Ако след това ЕЦБ се опита да възвърне тази спирала, това може да задуши 
икономиката, докато инфлацията първоначално продължи - това би било стагфлация. 
Другата грешка би била твърде ранната борба с повишаването на цените, което се основава предимно на затрудненията 
при доставките и по-високите производствени разходи - с други думи, на фактори, върху които ЕЦБ трудно може да 
повлияе. Тогава това би задушило икономиката, а цените ще продължават да растат - така че има стагфлация. 
Какво влияние имат правителствата върху това? 
В САЩ се води оживена дискусия за големи пакети от държавни разходи, финансирани от дългове, които вероятно ще 
надхвърлят капацитета на икономиката и по този начин ще допринесат за инфлацията. В еврозоната, според до голяма 
степен единодушното мнение на икономистите, не можем да се опасяваме от тази ситуация, тъй като въпреки големите 
пакети помощи икономиката като цяло не достигат границите си. Дори критиците на високите разходи на САЩ, като 
икономистът Лари Съмърс, предупреждават властите да не се фокусират много върху например германския тип 
икономии.   
Как инвеститорите могат да се справят с рисковете от стагфлацията? 
Облигациите са лоша инвестиция, когато цените се покачват. Стойността на възвръщаемостта намалява реално, т.е. след 
приспадане на инфлацията. Освен това номиналните доходности често се повишават в тази среда, което от своя страна 
потиска цените. Има и облигации с компенсация за инфлация, но тяхната доходност първоначално е дори по-лоша от тази 
на нормалните държавни облигации. 
В средносрочен до дългосрочен план реалните активи, включително акциите, са най-добрата защита срещу инфлацията. 
Важно е да се разчита на компании със силна пазарна позиция, които могат да наложат по-високи цени. Що се отнася до 
стагфлацията, цикличните акции като тези на автомобилните производители, не са добър избор. В такъв случай се 
препоръчват компании, които произвеждат стоки за ежедневна употреба. Типични примери са корпорации като Nestlé, 
Unilever, Procter& Gamble или Coca-Cola. 
Златото също се разглежда като защитник срещу инфлацията, но напоследък не се справя добре. Недвижимите имоти се 
препоръчват като материален актив, но пазарът вече е доста нагорещен в скъпите градове. При инфлация плюс силен 
растеж се препоръчват суровини като петрола. Но те вече са скъпи. Биткойнът е много спекулативен. В крайна сметка 
остават качествените акции, въпреки че тези в днешната среда от време на време изискват силни нерви. 
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Сега 
 
√ 10% от хотелите у нас затворили заради коронавируса 
Българи и румънци са спасили летния сезон 
Пандемията удари сериозно българския туризъм и това се вижда ясно в данните за затворените хотели.  През юли 2019 - 
в последното лято преди Ковид-19 да се превърне в световна напаст, у нас е имало  3391 места за настаняване с 10 и повече 
легла. През юли 2021 работещите обекти са намалели до 3058, което на практика означава, че всеки десети хотел е 
затворен и основната причина за това е коронакризата. 
Информацията бе изнесена от служебния зам.-министър на туризма Ирена Георгиева по време на инвестиционен форум 
в София. Според Георгиева този спад не е трагичен, защото 90% от обектите са работили. Все пак представителката на 
ресорното министерство призна, че проблемите, възникнали покрай битката за ограничаване на заразата, са сериозни, 
като особено неприятна последица е загубата на кадри - "работниците в много сегменти от туризма се преместиха в други 
сектори и бяха загубени ценни специалисти с умения и с години трупан опит", поясни тя. 
Георгиева подчерта, че пандемията се е отразила доста разнопосочно на хотелиерския бранш - има и губещи, но и 
печеливши. "Градските дестинации пострадаха най-много поради строгите противоепидемични ограничения за сектора, 
които го лишиха от приходи. Същевременно селските райони и малките общини бяха предпочитани заради нарастващото 
търсене на по-безопасен и индивидуален туристически продукт", коментира зам.-министърът. 
Тя открои и други тенденции, свързани с пандемията -  заради ограниченията и формалностите при пътуванията зад 
граница процъфтява вътрешният туризъм, хората все повече предпочитат по-близки дестинации и се увеличава делът на 
късните резервации (last minute). Освен това има подчертано пренасочване от самолетен към автомобилен туризъм 
-  както за пътуванията в страната, така и в чужбина. Има значителен спад в служебните пътувания -  командировки, участия 
в симпозиуми, семинари, кръгли маси, бизнес срещи. Това според Георгиева може да остане постоянна тенденция, което 
несъмнено е лоша новина за туристическите агенции и авиокомпаниите.  
Възстановяване  
Като цяло в Европа има окопитване на туристическия сектор. Според най-новите публикувани данни на Евростат - за юли, 
нощувките на чужденци в местата за настаняване у нас нарастват със 137% спрямо предната година. За сравнение 
Португалия и Италия имат  107% увеличение,  Испания и Малта се радват на над 140% ръст.  
Данните на ЕСТИ - българската система за туристическа информация, в периода 1 май - 10 септември 2021 г. броят на 
туристите у нас достигнал 4 млн. души , от които над 2.5 млн. са българи. Числата недвусмислено показват, че именно 
българските туристи са спасили летния сезон у нас.  Факт е, че много хора преоткриха българските курорти и 
забележителносни благодарение на пандемията, която превърна пътуванията зад граница в рисково начинание заради 
неизбежните проверки, тестове, карантини и чести смени на правилата в различните държави.  
Другите "спасители" на българското "Лято 2021" са румънците. Над 630 000 "комшии" са избрали да прекарат ваканцията 
си у нас. Полските туристи са наброявали 140 000, а немските - над 120 000.  
 
√ Нова евродиректива стоварва още тежести и разходи за фирмите 
Компании с над 50 души персонал трябва да назначат специален служител да събира и разглежда сигнали за законови 
нарушения 
Нова европейска директива ще натовари с поредни разходи и главоболия голяма част от фирмите в България. След като 
преди три години бизнесът бе принуден да пише планове и процедури за изпълнение на затегнатите мерки срещу прането 
на пари и за въвеждането на Европейския регламент за защита на личните данни GDPR, сега Брюксел стоварва нова 
директива - за защита на лицата, сигнализиращи нередности на европейското законодателство. 
Тя задължава всички фирми с над 50 души, наред с държавните и общински организации, да създадат канал за подаване на 
сигнали за законови нарушения в самата фирма, а специално назначен служител да координира тези сигнали да получат 
разрешение, включително и да бъдат изпратени към съответния контролен орган - прокуратурата (ако има съмнение за 
престъпление), НАП или някой регулатор, който наблюдава съответния пазар. 
Възможните нередности, от които може да се жалват служителите на компаниите, са най-разнообразни - от корупционни 
обществени поръчки, през предлагане на опасни стоки и услуги, подвеждане на потребителите, данъчни и осигурителни 
измами, замърсяване на околната среда до тормоз на работното място. 
Според директивата назначеният "координатор" на сигналите за нарушения има няколко задачи - в 7-дневен срок да 
информира подателят, че е получен сигнала, да го проучи и ако трябва да изисква допълнителна информация от подателя, 
да сезира ръководството и съответните контролни държавни органи, и в срок до три месеца да извести подателя какво се 
е случило с неговия сигнал. 
Работодателите от своя страна трябва да изгради такъв механизъм за подаване на сигнали за нередности във фирмата, 
така че всички служители да имат достъп до него, както и да се гарантира конфединциалност на самоличността им. 
Сигналите може да бъдат подавани писмено по пощата или електронно на е-mail адрес, по телефон, или пускани в 
специална кутия. 
Най-важното е, че директивата задължава страните членки да създадат необходимата законова защита на 
"информаторите", т.е. те да не бъдат уволнявани или за тях да няма негативни последици в работата, само заради това, че 
са сигнализирали за законови нарушения. 
Изненадващо е, че директивата е влязла в сила в края на октомври 2019 г., без да предизвика обществен интерес, а в края 
на тази година - 17 декември, изтича двегодишният срок, в който страните-членки трябва да я транспонират в местните 
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законодателства. Първи - от началото на 2022 г., трябва да започнат да я прилагат големите фирми с над 250 души 
персонал. Средните предприятия с персонал от 50 до 250 души имат гратисен период до 2024 г. 
За нея се научи тези дни, след като фирми за подбор на персонал алармираха, че на пазара се появява нов тип професия, 
свързана с нова европейска директива. В социалните мрежи веднага се надигна възмущение трябва ли да се защитават 
"доносници" и каква точно ще е ролята на координаторите на сигналите. 
Българските власти също не повдигат въпроса за новите изисквания пред държавните и общинските структури и частните 
фирми. Правителството безнадеждно закъснява с транспонирането на директивата. До 17 декември страната ни трябва да 
е приела специален закон за защита на лицата, сигнализиращи нередности, но към момента Министерството на 
правосъдието не е готово с такъв проект. Дори и да успее да го изработи, не е сигурно дали ще има парламент, който да 
го гласува до края на годината.  
Оказва се, че и без да имат политически кризи и няколко избори в годината, голяма част от другите европейски държави 
също не са готови с прилагането на директивата. Ковид-кризата и желанието да не се товари точно сега излишно бизнеса 
с нови административни тежести и разходи, може да е добро извинение Брюксел да удължи гратисния период или поне 
да не налага санкции за неизпълнение на директивата. На това явно се надяват и българските власти. 
Много от детайлите по прилагането на директивата са в ръцете на националните правителства как те ще разпишат 
законовите текстове. Така например няма конкретни изисквания към координаторите по сигналите - новите длъжности в 
компаниите. Те все пак трябва да бъдат достатъчно компетентни и да познават компанията, за да разглеждат 
такива случаи. Затова се очаква с тази задача да се заемат юристите от правните отдели, специалистите по човешки 
ресурси, възможно е и служителят, който отговаря за GDPR. Тази функция може да се възложи и на външни консултанти, 
каквато практика вече има именно с GDPR.  
Трябва да се отбележи, че големите компании, банките, дружествата на международните корпорации у нас едва ли ще 
срещнат трудности, защото от няколко години са изградили подобни схеми за докладване на нарушения на 
законодателството и разполагат с необходимите кадри. В много от големите фирми у нас, особено тези с чуждестранно 
участие, има така наречените comрliance officers, чиято задача е много сходна с тази от директивата. 
Проблемът ще е със средните предприятия - за тях при всички положения новата директива означа допълнителни разходи, 
повече бумащина и заплаха за солени санкции, ако нещо не бъде изпълнено, както трябва. Какви ще са санкциите 
за работодатели, които не внедрят схемата за подаване и разглеждане на сигнали за нередности и не определят 
отговорници за това, ще се решава от местните правителства. 
 
√ Бърза реформа хвърли в смут висшите училища 
Новият изследователски статут ще създаде университети на две скорости, опасяват се ректорите 
Последните месеци във висшето образование ври и кипи. Доскоро духовете бяха разбунени заради картата на висшето 
образование, изработена от екипа на просветния министър проф. Николай Денков и определяща къде от какви вузове и 
специалности имаме нужда. После на дневен ред дойде планът за изпълнение на Стратегията за висше образование (2020-
2030 г.). Част от новите постановки в него съвсем нагорещиха страстите заради разделянето на висшите училища на три 
вида. За капак за нула време бяха "произведени" и изследователски висши училища с обещания за щедро финансиране, в 
което някои ректори видяха път към висше образование на две скорости.  
Три вида университети 
Планът дефинира три вида висши училища. Част от висшите училища ще получат изследователски статут въз основа на 
обективни критерии - брой публикации в реферирани и индексирани издания (вкл. патенти) и др. Образователните 
университети са описани като такива, които обучават "само бакалаври и магистри или в които делът на студентите в 
изследователски направления не е висок". За професионалните висши училища е казано, че би следвало в Картата на 
висшето образование да има очертаване на регионалните потребности от колежи, които обучават само професионални 
бакалаври.  
Неглижиране 
Образователните системи са консервативни и промените в тях продължават с години, но изследователските висши 
училища у нас се появиха броени дни след публикуването на методиката за определянето им. Първите седем университета 
с такъв статут са СУ, медицинските университети в София, Варна и Пловдив, Техническият университет в София, 
Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) и Пловдивският университет "Паисий Хилендарски". 
Тази методика се обсъждаше отдавна в проектен вариант и университетите имаха време да се подготвят, но все пак 
скоростното решение предизвика учудване. Породиха се съмнения, че отдавна се е знаело кои ще са първите, получили 
новия статут. Разбира се, повечето притеснения са свързани с обещаните допълнителни субсидии за стимулиране на наука, 
за които се говори, че ще са от порядъка на няколко милиона лева. 
"С обособяването на научноизследователските университети и с приемане на модела за тяхното допълнително 
финансиране едната писта на българското висше образование вече е ясно очертана. Другата обаче е почти отрязана", казва 
ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. Миглена Темелкова, която наскоро организира 
"сигнална" конференция с нейни колеги от различни вузове, включително и изследователски. Според нея след 4-5 
г. резултатите ще са плачевни и останалите 45 висши училища никога няма да могат да се доберат до групата на 
"богоизбраните". 
Проф. Темелкова смята, че в спешен порядък трябва да се създадат ясни правила, по които желаещите да се развиват в 
тази посока висши училища да бъдат мотивирани да го направят. Иначе според нея сме на път да получим нещо, което 
ректорите категорично не желаят - висше образование на две скорости. Тя дава за пример висшето училище, което 
ръководи и чиито предимства сега остават незабелязани от новите правила, тъй като те не отчитат предимствата на 
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професионалните висши училища в силните за тях области. "Третират ни едва ли не като занаятчии. Но нашите студенти са 
висшисти, работят с изкуствен интелект, роботи, високи технологии", казва проф. Темелкова. 
Защо вече не можем да обучаваме докторанти? 
Една от сериозните критики на ректорите е опасността някои висши училища да загубят право да обучават 
докторанти. "Ние и досега правим наука с бизнеса, но в специализирани области. За 2020 г. сме получили 500 хил. лв. за 
приложни изследвания. Кой ще подготвя докторанти в сектора, ние имаме докторанти от 73 страни и изведнъж трябва да 
спрем да ги обучаваме?", коментира проф. Христина Янчева от Аграрния университет в Пловдив. ТУ - София, и ХТМУ също 
са против специализираните вузове да не могат да обучават докторанти. 
Министърът на образованието проф. Николай Денков уверява, че тези притеснения са неоснователни. "Тълкуванието, че 
само изследователските университети ще имат научна дейност и само те ще обучават докторанти не е вярно. Няма да 
могат да обучават докторанти само тези, които не изпълняват научна дейност по сегашните изисквания. В момента няма 
предвидени промени, които да предполагат, че професионалното висше училище, ако има съответната акредитация, няма 
да обучава докторанти", казва той.  
Ще има ли промени в рейтинга? 
Факт е, че според рейтинга всички висши училища се оценяват по единни критерии, като се не се отчита тяхната специфика. 
Време ли е и за неговата реформа? Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, който е и шеф на Съвета 
на ректорите, коментира, че обособяването на различните видове вузове е било с цел именно да се премахнат 
съществуващите дисбаланси - чрез даването на възможност отделните висши училища да се съревновават помежду си 
по областите, в които са най-силни. "Трите вида висши училища не бива да се противопоставят. Когато са в обща класация, 
има противопоставяне, но когато са в три категории, всяко ще се съревновава със себеподобните си", казва той. 
Според проф. Герджиков обаче правителството е избързало донякъде, като е обявило първо кои са 
научноизследователските университети, а едва впоследствие е отложило моделирането на другата част на системата. 
"Идеята бе точно обратната - първо да се определят научноизследователски професионални направления и в рамките на 
конкретното направление да се види кои са университетите, които имат най-високи научноизследователски резултати. 
Едва тогава да се установи в кои университети са натрупани най-силни резултати и на тази база да стане определянето им 
за научноизследователски. Това щеше да премахне всички опасения, че в някои вузове няма да има изследователски 
направления", обясни той. 
По сегашния модел изследователските висши училища се конкурират с всички останали именно на основание 
постиженията, в които те доминират. "Това не е правилно. Трябва да се създаде възможност всеки да се изяви там, където 
е най-силен", смята проф. Герджиков. По думите му е възможно едно висше училище да има високо качество на 
предлаганото образование, висока степен разпознаваемост от бизнеса, както и отлична реализация на пазара на труда на 
студентите, но да няма високи научни резултати, или е пък да е профилирано в област, където по-трудно се постигат 
такива. "Като последица то няма никакъв реален шанс да се конкурира с останалите. Това положение е неприемливо и 
трябва да се коригира, преди да е станало твърде късно", категоричен бе той. По този въпрос от МОН казват, че за промени 
в рейтинговата система може да се говори едва след като се приемат съответните законови промени.  
Успокоенията от МОН 
"Основната идея в предложените промени е всяко висше училище да намери най-атрактивния, но и най-полезния за 
обществото профил. От тази гледна точка има място както за изследователски, така за професионални и за образователни 
висши училища. Всяко от тях ще има специфики. Те тепърва ще се уточняват в нормативни и поднормативни актове. Този 
процес предстои и той ще отнеме поне една-две години. Всяко висше училище ще получава финансиране според неговата 
специализация", казва просветният министър Николай Денков. 
Според министъра и в бъдеще всички висши училища ще правят научни изследвания и ще получават финансиране за това. 
Той припомня, че по закон от 2008 г. субсидията за наука трябва да бъде не по-малко от 10% от общата субсидия на 
университетите - изискване, което досега не е спазвано. Сега се полагат усилия този пропуск да бъде отстранен и в бюджета 
за 2022 г. да бъдат заложени средства за наука за всички висши училища. 
 
√ Манфред Вебер е преизбран за председател на ЕНП  
Германският християндемократ Манфред Вебер е преизбран за трети път за ръководител на Европейската народна партия 
(ЕНП), най-голямата група в Европейския парламент, съобщи ЕП на сайта си, предава БГНЕС. 
„Горд съм и благодарен на колегите си, че ме преизбраха за председател на групата на ЕНП. Очаквам с нетърпение да 
продължим нашата работа за укрепване на християндемократите и дясноцентристите в цяла Европа“, каза Вебер след 
изборите, на които спечели с огромно мнозинство. 
Вебер обяви, че ще се бори срещу онези, които заплашват и искат да унищожат ЕС. „Християндемократизма беше 
принципът зад създаването на ЕС, а ЕНП е движещата сила за силна и стабилна Европа, близка до хората“, каза Вебер. 
49-годишният Вебер е председателна Християнсоциалния съюз (ХСС), най-силната партия в Бавария, и ръководи 
парламентарната група на ЕНП от 2014 г.  
 
√ Талибаните обещаха реакции, ако САЩ и ЕС не спрат със санкциите  
Въпреки разговорите и постигнатото съгласие за хуманирана помощ от САЩ и ЕС за афганистанския народ, новото 
правителство на талибаните в Афганистан предупреди американските и европейските пратеници, че продължаващите 
опити за оказване на натиск чрез санкции ще подкопаят сигурността и могат да предизвикат вълна от икономически 
бежанци. 
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Изпълняващият длъжността министър на външните работи Амир Хан Мутаки заяви пред западни дипломати по време на 
разговорите в Доха, че "отслабването на афганистанското правителство не е в интерес на никого, тъй като негативните 
ефекти от това ще се отразят пряко на света в (сектора на) сигурността и на икономическата миграция от страната", се казва 
в изявление, публикувано от АФП, предава БГНЕС. 
Усилията за стабилизиране на страната, която все още е подложена на нападения от конкурентната екстремистка 
групировка "Ислямска държава - Хорасан", обаче са подкопани от международните санкции: банките са без пари, а 
държавните служители не получават заплати. 
Мутаки е заявил на срещата в Доха: "Призоваваме световните държави да прекратят съществуващите санкции и да 
позволят на банките да работят нормално, така че благотворителните групи, организации и правителството да могат да 
изплащат заплати на служителите си със собствените си резерви и международна финансова помощ". 
По-специално европейските държави са загрижени, че ако афганистанската икономика се срине, голям брой мигранти ще 
тръгнат към континента, като ще увеличат натиска върху съседни държави като Пакистан и Иран и в крайна сметка върху 
границите на ЕС. Вашингтон и ЕС заявиха, че са готови да подкрепят хуманитарни инициативи в Афганистан, но се опасяват 
от оказване на пряка подкрепа на талибаните без гаранции, че те ще спазват правата на човека, по-специално правата на 
жените. 
 
Класа 
 
√ ГЕРБ с бюлетина № 32, БСП с 33, ПП - 25, ДБ - 30, Радев с бюлетина № 6, Герджиков с 15, Панов – 19  
В Централната избирателна комисия бе изтеглен жребий за определяне на номерата в бюлетините за гласуване за 
президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  
Ето и пълният списък: 
Кандидати за президент и вицепрезидент: 
1 - ИК "Йоло Денев и Марио Филев" 
2 – „Русофили за възраждане на отечеството“- Николай Малинов и Светлана Косева 
3 - ИК „Росен Миленов и Иван Иванов“ 
4 - „Патриотичен фронт“ - Валери Симеонов и Цветан Манчев 
5 - „Възраждане“ – Костадин Костадинов и Елена Гунчева 
6 - ИК „Румен Радев и Илияна Йотова“ 
7 – Национално обединение на десницата - Горан Благоев и Ивелина Георгиева 
8 – „Български съюз за директна демокрация“ - Благой Петревски и Савина Хаджийска 
9 – ИК „Марина Малчева и Савина Веселинова Луканова“ 
10 – ПП - “Българска социалдемокрация” - Александър Томов и Лъчезар Аврамов 
11 - ПП „Атака“ – Волен Сидеров и Магдалена Ташева 
12 - ИК „Боян Станков - Расате и Елена Ваташка“ 
13 – „Общество за нова България“ – Жельо Желев и Калин Колев 
14 – „Глас народен“– Светослав Витков и Веселин Белоконски 
15 – ИК „Проф. Анастас Герджиков и полк. Невяна Митева“ 
16 - ИК „Луна Йорданова и Иглена Илиева“ 
17 - ДПС – Мустафа Карадайъ и Искра Михайлова 
18 - ИК „Цвета Кирилова и Георги Тутанов“ 
19 - ИК „Лозан Панов и Мария Касимова-Моасе“ 
20 – ПП „Правото“ - Мария Колева и Ганчо Попов 
21 – ПП "ВМРО" - Милен Михов и Мария Цветкова; 
22 – ПП „Българско национално обединение“ – Георги Георгиев и Стоян Цветков 
23 – ПП „ВОЛЯ“ - Веселин Марешки и Полина Цанкова 
Кандидати за народни представители: 
24 – „Има такъв народ“ 
25 - „Продължаваме промяната“ 
26 – ПП „Мир“ 
27 - „Благоденствие, обединение, градивност“ 
28 – „Български национален съюз“ 
29 - „Пряка демокрация“ 
30 – „Демократична България“ 
31 - „Изправи се БГ! Ние идваме!“ 
32 - ГЕРБ-СДС 
33 – „БСП за България“ 
34 - „Българска прогресивна линия“ 
35 - „Партия на зелените“ 
36 – „Бригада“. 
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√ Здравната система през 2022 г. - повече инвестиции при повече контрол?  
COVID пандемията е дебалансирала още повече българската здравна система и затова е важно през следващата година да 
се даде приоритет на здравеопазването, като се направят смели стъпки за увеличаване на публичните инвестиции и за 
реализиране на нужните промени в системата. 
Около това послание се обединиха участниците в третата национална конференция “Заедно за повече здраве“. В 
дискусията отношение взеха представители на основните политически партии, здравните власти и съсловните 
организации в сектора.  
Инициативата обединява Българския лекарски съюз (БЛС), Българския фармацевтичен съюз (БФС) и Асоциацията на 
научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). Преди изборите участниците обсъдиха 
възможностите за укрепване на здравната система през 2022 г. чрез увеличаване на публичните инвестиции в 
здравеопазване, както и на тяхната ефективност, така че в условията на продължаваща пандемия да се осигури 
навременно и адекватно лечение както на пациентите с COVID-19, така и на хроничноболните пациенти в България.  
Българското здравеопазване има нужда от продължаващи инвестиции, но така, че да са ефективни и да носят максимално 
добри здравни резултати. Инвестициите са наложителни в превенция, ефективни национални скринингови прогами, в 
кадри, контрол и ефективност, по-добро управление чрез дигитализация, обобщи Деян Денев, изпълнителен директор на 
ARPharM.  
Той припомни изводи от доклада „Здравеопазването като инвестиция“, според които публичните инвестиции в 
здравеопазване у нас изостават от средните за Европа и за да се намали разликата спрямо средните показатели за 
Европейския съюз, трябва да се увеличат до 10% от БВП. Така ще се намали доплащането от пациентите до по-малко от 
20% (при над 50% сега, бел. ред.). Създаването на специален фонд за иновации пък може да гарантира ранен достъп до 
иновативни терапии за пациентите.  
Според Деян Денев има четири стратегически здравни приоритета, около които трябва да има консенсус - инвестиране в 
превенция и скрининг; стабилизиране динамиката на работната сила; подобряване на доболничната помощ и внедряване 
на дигиталното здравеопазване. „2022 година носи нови предизвикателства и здравната система ще има нужда от нов 
бюджет и силно управление, за да се справи с тях“, коментира Денев. 
Иван Маджаров, председател на УС на БЛС, отбеляза, че за следващата година е от съществено значение да има нов, 
стабилен бюджет на НЗОК, който да гарантира финансовата сигурност на лечебните заведения, за да могат те да посрещнат 
увеличените разходи, свързани с нарстващата инфлация. „Приоритет на държавата трябва да бъде инвестирането и 
стимулирането на младите колеги. Не на последно място са необходими спешни мерки и политики за финансиране на 
икономически изостаналите региони в страната“, каза Маджаров. 
Асена Сербезова, председател на Българския фармацевтичен съюз, заяви, че трябва да работят заедно за устойчива 
здравна система, която пълноценно и цялостно се управлява и която е пациент-цетрирана, при баланс на интересите на 
всички засегнати страни. Необходимо е да имаме цялостен холистичен подход в управлението на здравеопазването, каза 
тя. 
Петко Салчев, управител на НЗОК, призова политиците преди да вземат решение за законодателни промени, да разгледат 
съществуващите здравни закони, тъй като те често не си кореспондират. Друг проблем, който той очерта, е липсата на 
разработена система на контрол от страна на НЗОК. 
Кандидатът за народен представител от БСП проф. Георги Михайлов заяви, че е необходимо в краткосрочен аспект да се 
направи промяна - в условията за специализациите; в заплащането на медицинските специалисти; да се осигури баланс 
между болнична и доболнична помощ; да се осигури подкрепа за лечебните заведения в труднодостъпните райони. 
„Нека не си въобрзявме, че COVID е проблемът на 21 век. Крайно време е да се освободим от този товар“, каза Михайлов 
и добави, че е нужно да се проведе национална кампания за насърчавне на имунизацията срещу вируса. 
Александър Симидчиев от „Демократична Бългрия“ смята, че приоритетите на здравеопазването трябва да са - 
максимално ускорена дигитализация, фокусиране върху профилактиката и превенцията, развитието на кадрите. „Трябва 
да се надмогнат политическите пристрастия и да се работи за преодоляването на проблемите на експертно ниво“, каза 
Симидчиев.  
Силви Кирилов от „Има такъв народ“ обясни, че здравеопазването е специфична система и всяко действие върху нея 
трябва да е прецизно и обосновано, а в същото време нашата здравна система е изключително дебалансирана. 
Даниел Лорер от „Продължаваме промяната“ заяви, че здрвеопазването се нужде от спешни мерки и не само около 
кризата с COVID-19. По думите му е видно, че няма достатъчно инвестиции в здравеопзването, но преди да се осигурят те 
е нужно да се затегне контролът на изразходването им. Друг проблем, който той посочи, е пренатовреността на болниците 
с дейности, които могат да се прехвърлят в доболничната помощ и общопрактикуващите лекари.  
Пенка Георгиева от „Изправи се БГ! Ние идваме“ коментира, че здравеопзването няма цвят, а потърпевшите са 
пациентите. Ето защо според нея е нужно всички политически сили да се обединят около конкретни решения като 
осигурявне в пълен и реален размер на държвните служители, за които в момента се плащат само 4%; намаляване на 
доплащанията от пациента; намаляване на доплащанията за лекарства и премахване на ДДС върху лекарствата, заплащни 
от НЗОК; увеличаване на медицинските дейности, които се извършват без хоспитализиране; премахвне на лимитите в 
болничните заведения. 
Димитър Ганев от социологическа агенция „Тренд“ представи данни от национално представително проучване 
„Влиянието на пандемията от COVID-19 върху здравеопазването и здравните услуги“, проведено през юли 2021 г. 
Според данните 32% от анкетираните определят достъпа си до здравни услуги по време на пандемията като проблемен. 
Също така 22% от респондентите са отменили медицински преглед, 16% - посещение в болница, 12% са прекратили или 
забавили терапия, а 20% са имали проблеми с достъпа до личен лекар. 

https://www.investor.bg/analizi/85/a/investiciite-v-zdraveopazvaneto-da-se-uvelichat-do-10-ot-bvp-syvetvat-eksperti-329912/
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Проучването сочи, че близо 40% от пациентите, страдащи от хронични заболявания, са имали проблеми с достъпа до 
диагностика и лечение в резултат на пандемията – забавяне или прекъсване на лечението и забавяне на диагностиката 
(проучването не отчита недиагностицираните заболявания, тъй като респондентите няма как да знаят за тях). 
Според анализа “Ефекти от отложеното търсене на здравни услуги вследствие на COVID-19 пандемията” на Аркади 
Шарков от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) заради редица фактори, породени от пандемията, се очаква 
натрупване на недиагностицирани и съответно нелекувани случаи на незаразни хронични заболявания.  
Приблизително 2300 са недиагностицираните случаи на заболели от злокачествени образувания, като подобни тенденции 
се очакват и при сърдечно-съдовите, респираторните и ендокринните заболявания. Може да се очаква ръст или 
наваксване на броя заболели през 2022 г., като част от тях е вероятно да преминат в сферата на спешната помощ. Не трябва 
да забравяме и Post-Covid ефектите върху хроничните заболявания, които също ще окажат влияние върху натовареността 
на здравната система, посочи здравният икономист. 
По данни на СЗО 60% от държавите в Европа докладват за преустановяване или нарушаване на заложените скринингови 
програми за незаразни заболявания. 53% от държавите в проучването съобщават за пълни или частични прекъсвания в 
дейностите, свързани с регулиране на хипертонията, а също и тези за регулиране на диабета и диабетните усложнения 
(49%). За частични или пълни прекъсвания на дейностите, свързани с лечението на спешни сърдечносъдови заболявания 
съобщават 17% от държавите с високи доходи, а 26% - за дейностите, свързани с лечението на онкологични заболявания. 
Най-много са засегнати рехабилитационните процедури - 79% от държавите в Европа докладват за частичното или 
напълното им преустановяване. 
 
√ Големият преход на Европа: ЕС има сериозни проблеми, но е рано да се говори за залез  
Наскоро известният американски експерт Патрик Бюканън (бивш съветник на президента Ричард Никсън, бивш кандидат-
президент, автор на няколко книги, основател и редактор на списание “Американски консерватор”) публикува статия, 
озаглавена „Западането на Европа“, в която за пореден път отбелязва, че бъдещето принадлежи на Азия. Позицията на 
Америка към Китай и Индийско-Тихоокеанския регион е постоянна величина, докато Европа е минало (няма единство, 
НАТО отслабва и т.н.). 
И тук възникват два въпроса. Първо, наистина ли положението в Европа е толкова лошо или пациентът е по-скоро жив, 
отколкото мъртъв? Второ, напуска ли Америка Европа? 
Когато се занимаваме с първия въпрос, веднага ми идва на ум класическото произведение на Освалд Шпенглер „Залезът 
на Европа“. Оттогава обаче много се е променило: Европа успява да преживее разрушителната във всеки смисъл на Втората 
световна война, да влезе в интеграционния цикъл под формата на Европейския съюз. Ситуацията днес е коренно различна, 
дори само защото става дума не за Европа на държавите, в която всеки е против всеки, а за обединено европейско цяло с 
единна европейска валута и наднационални институции на властта. 
С други думи, ако днес Европа тръгва надолу, го прави от по-висок етаж (на Европейския съюз). Въпреки че вероятно е 
твърде рано да се говори за упадъка на ЕС: сегашното състояние на Съюза, което Бюканън смята за залез, може по -скоро 
да бъде описано като етап на голям преход с неизвестен резултат (този етап съвпада с преходния период на цялата система 
от международни отношения, поради което напрежението по света само се повишава). Европа може да върви както по 
пътя на дълбоката дезинтеграция (разпадането на ЕС и отделните държави), така и по пътя на федерализацията (пълна или 
частична, при която привържениците на националния суверенитет или ще се окажат извън ЕС, или ще живеят в рамките 
на блок според различни правила в сравнение с интегрираното ядро). 
В същото време Брекзит и конфронтацията между Брюксел и Варшава и Будапеща (която се задълбочи особено след 
приемането в Унгария на закон, забраняващ пропагандата на ЛГБТ идеологията, и решението на Конституционния съд на 
Полша за съюза.) трябва да се разглеждат като тласък към приемането на окончателното решение за бъдещето на 
Европейския съюз.  
Тогава възниква въпросът: кой сценарий е по-вероятен? Скептиците ще кажат, че първо, ЕС няма идеология за развитие и 
идеята за ценностна сила се изражда в разрушителна постмодернистична концепция за неограничена толерантност, която 
отблъсква традиционно консервативните общества. Второ, епичната епидемия на коронавируса показа, че в критична 
ситуация всеки в Европа е за себе си и институциите на Европейския съюз са неефективни. Трето, етническото лице на 
Европа се променя пред очите ни и мигрантите започват да налагат своите порядки върху него (припомнете например 
писмото на френските генерали). 
И накрая, има остър лидерски дефицит в Стария свят. Френският президент Еманюел Макрон се опитва да вдигне знамето 
на обединена Европа, но той не е Наполеон. Дългогодишният германски канцлер Ангела Меркел също не беше нещо 
забележително по отношение на политическата харизма и тежест, а тези, които я заменят, дори не достигат и нейното 
ниво. 
Оптимистите ще възразят: според Евростат европейската икономика се е възстановила от карантинните мерки и 
изолацията по-бързо от очакваното, потребителските разходи растат - хората са се върнали в магазини, хотели и места за 
почивка. И като цяло динамиката на БВП на ЕС, ролята на еврото като световна валута ни позволяват да говорим за 
сериозен резерв от икономическа сила и влиянието на блока. Европейските наднационални институции, въпреки цялата 
бюрокрация и сложността на вземането на решения в тях, са в състояние да намерят компромиси дори в най-трудните 
ситуации. Проблемът с европейските лидери съществува, но програмата за интеграция продължава да живее. 
Например, наскоро отново се заговори за необходимостта от създаване на армия на ЕС. Ръководителят на Европейската 
комисия откровено каза: „Нуждаем се от Европейски съюз за отбрана“. И тогава е време да отговорим на втория въпрос 
на статията, за ролята на САЩ. 
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От една страна, Вашингтон не е против да се възползва от европейците (да ги подложи на ударите) в борбата си с Китай и 
Русия - не случайно Джо Байдън пътува в чужбина и конструира „Среща на високо равнище на демокрациите“, за да се 
бори с глобалното авторитарно зло. Освен това в Европейския съюз САЩ имат безкрайно верни съюзници в лицето на 
Полша и балтийските страни, които се борят да предотвратят прерязването (или поне прищипването) на пъпната връв на 
трансатлантическата зависимост на Европа от Америка. От друга страна, историите със “Северен поток-2” (когато 
Вашингтон отстъпи, подписвайки безпомощността си по този въпрос) и създаването на АУКУС (с публичното унижение на 
Франция и омаловажаването на ролята на НАТО) показват, че американците вече нямат достатъчно сили, за да принудят 
европейците да действат по начина, по който се нуждаят, и затова днес те вероятно са готови да позволят на Европа да се 
носи свободно и да действа без да се озърта към тях.  
Накратко, сега ЕС е изправен пред решаващ момент: за да определи най-накрая как да живее по-нататък, Съюзът е тласкан 
към това както от вътрешни (например поведението на Полша), така и от външни (промяна на приоритетите на външната 
политика на САЩ в полза от Азия) обстоятелства. В същото време Европа има достатъчно потенциал за успешното 
продължаване под една или друга форма на интеграционния проект и неговото независимо развитие. Остава само да се 
вземе решение, което да постави точка по въпроса. 
 
√ Киев очаква НАТО да вземе решение за приемането на Украйна в алианса през 2022  
Олга Стефанишина, вицепремиер на Украйна по европейска и евроатлантическа интеграция, заяви, че Киев очаква НАТО 
да вземе решения за присъединяване към алианса през 2022 г. Както пише Главред, тя се надява, че страните от НАТО най-
накрая ще преминат от потвърждаване на перспективата за членство към конкретни стъпки, които Украйна трябва да 
предприеме по този път. 
В момента проблемът с присъединяването на Киев към НАТО зависи от политическия консенсус, а украинските власти 
очакват, че вече през 2022 г. блокът ще определи конкретни стъпки, които ще помогнат на държавата да се интегрира в 
НАТО. Както пише Главред, това е заявила вицепремиерът на Украйна по европейска и евроатлантическа интеграция Олга 
Стефанишина.  
„И през 2008 г., и през 2021 г., по време на срещите на върха на НАТО, страните от алианса вече потвърдиха, че Украйна 
ще стане член на НАТО. Украйна от своя страна вече е готова да положи максимални усилия, за да изпълни всички 
стандарти на НАТО. Имаме годишни програми. СНБО има специално решение относно конкретни стъпки за 
изпълнение на критериите за членство в НАТО “, каза Стефанишина.  
Тя добави, че Киев очаква, че още на следващата среща на върха на алианса, която ще се проведе през 2022 г., страните от 
Западния блок за колективна сигурност ще предоставят на Украйна конкретен план, чрез изпълнението на който държавата 
ще може да се интегрира в Северноатлантически съюз. 
„Надяваме се, че по време на следващата среща на върха на НАТО, която ще се проведе през 2022 г., страните от НАТО 
ще преминат от потвърждаване на перспективата за членство към конкретни стъпки, които Украйна трябва да 
предприеме по този път“, подчерта Олга Стефанишина. 
 
√ Путин вижда нова златна възможност в европейската енергийна криза  
За руския президент Владимир Путин европейската газова криза е нов начин за увеличаване на приходите. 
Държавният глава иска да окаже натиск върху Европейския съюз за пренаписване на някои от правилата за газовия пазар, 
след като в продължение на години блокът пренебрегваше съображенията на Москва. Целта е фокусът да бъде поставен 
върху дългосрочните договори, предпочитани от държавната „Газпром“, а не върху спот-ценнообразуването, съобщават 
двама източници на Bloomberg. 
Русия също така иска да получи и бързо сертифициране на газопровода „Северен поток 2“. 
Очаква се по-късно днес президентът да произнесе реч в рамките на Руската енергийна седмица. На фона на рекордните 
дневни движения на европейските газови цени миналата седмица стана ясно, че „Газпром“ ще може да увеличава 
доставките си, за да се помогне за облекчаването на недостига на суровината. 
И макар Кремъл да се опитва да представи Путин като енергийния спасител на Европа, то руските власти не се заблуждават, 
че така ще получат политически отстъпки от Брюксел или ще затоплят двустранните отношения, посочват държавен 
представител и политически съветник, близък до президентската администрация. 
„Путин вижда възможност в кризата“, коментира Андрей Кортунов, ръководител на финансирания от Кремъл Руски съвет 
по международни отношения. „Русия иска да попречи на ЕС да се бави със сертифицирането на „Северен поток 2“ и да 
започнат преговори за дългосрочни стабилни цени на газа“, допълва той. 
За руския президент енергийната криза се дължи основно на „превзети“ европейски представители и съветници, които по 
думите му са настоявали за спот-ценообразуване и „не искат да чуят за нищо друго“. 
Европейските лидери предстои да обсъдят цените на газа и мерките за ограничаване на въздействието им на среща на 
върха следващата седмица в Брюксел. 
Европа разчита на „Газпром“ за около една трета от доставките си на природен газ. И на фона на нуждата от увеличаване 
на рекордно ниските запаси от газ на континента за това време от годината опциите за други доставки са ограничени. Това 
прави Европа още по-зависима от Русия за допълнителни количества „синьо гориво“.  
По-рано миналата седмица заместник-изпълнителният директор на „Газпром“ Елена Бурмистрова заяви в рамките на газов 
форум, че европейският спот пазар „не е ценообразуващ инструмент, който осигурява дългосрочен баланс на интересите 
на купувачи и продавачи“. „Купуването на газ на разумна цена, разбира се, е добре. Но още по-добре е да знаете 
предварително колко точно ще ви струва след месец, тримесечие, година“, допълни тя. 
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От своя страна, ЕС се надява газовите проблеми да се окажат временни. Фокусът в Брюксел е справянето със зимата – 
цените може да останат завишени, а „Северен поток“ може да не е готов за експлоатация още месеци. По думите на 
еврокомисаря по енергетиката Кадри Симсон подземните газови хранилища в региона са запълнени на около 75% от 
капацитета си – значително по-ниско от нивата за това време на годината през последното десетилетие. Въпреки това той 
уточни, че тези стойности са достатъчно адекватни за покриване на търсенето.  
ЕС също така обмисля възможността за съвместни покупки на газ между страните членки в рамките на нов 
инструментариум, който също се очаква да бъде представен в сряда. Това означава, че блокът е малко вероятно да започне 
нова увертюра с Путин, особено като се има предвид продължаващото напрежение с Москва по въпроси като Беларус и 
Украйна.  
В момента около 20% от европейските газови доставки на „Газпром“ са свързани с цените на петрола, докато малко над 
50% се ценообразуват или по метода „ден напред“, или „месец напред“, посочва в бележка Рон Смит, старши анализатор 
на BCS Global Markets  
Русия иска да възстанови връзката с петролните договори при ценообразуването, отдръпвайки се от спот-
ценообразуването, за което ЕС настоява все по-усилено през последните години, коментират двамата запознати. 
 
√ Финансовите министри от Г-20 са против преждевременното спиране на паричните стимули  
Финансовите министри от Г-20 подкрепиха вчера глобалната сделка за преразглеждане на корпоративното данъчно 
облагане и обещаха да продължат фискалната подкрепа за икономиките си, като същевременно следят внимателно 
инфлацията, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 
"Ще продължим да подкрепяме възстановяването и ще избегнем всякакво преждевременно спиране на мерките за 
подкрепа. Едновременно с това ще запазим финансовата стабилност и дългосрочната фискална устойчивост", се казва в 
комюнике от срещата във Вашингтон на финансовите министри и гуверньорите на централните банки. 
Ангажиментът за подпомагане на икономиката бе поет в момент, в който инфлацията се ускори по целия свят на фона на 
повишеното търсене след рецесията през 2020 г., отбеляза Франс прес.  
Финансовите лидери се събраха във Вашингтон за есенните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка. 
 
Мениджър 
 
√ Нова дата за затварянето на въглищните тецове у нас заложена в Плана за възстановяване  
Служебното правителство предлага българските ТЕЦ-ове на въглища да бъдат затворени през 2040 г. Това е индикативният 
срок, който се залага в българския План за възстановяване и устойчивост. Документът се очаква тези дни най-сетне да бъде 
изпратен за съгласуване в Европейската комисия. Тази дата не е финална и предстоят обсъждания в Народното събрание 
и с Европейската комисия. 
Както е известно предишната индикативна дата, посочена от кабинета Борисов 3 през 2019 г. бе 2038 г. 
„Крайната дата е индикативна, ние поддържаме като реалистична 2040 г., но трябва да се направят липсващите сценарии, 
да го одобрят Народното събрание и Европейската комисия“, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов след среща със 
синдикати след проведен днес митинг – протест на работниците от Мини „Марица  Изток“. Те настояваха за срокът на 
затварянето на централите  да се удължи до 2043 г. 
Синдикатите и правителството са се споразумели работниците в Маришкия басейн постепенно да бъдат назначавани в 
новосъздадено държавно предприятие за рекултивиране на земите, на територията на която се намират мините. 
„Дейността на рекултивиращото държавно предприятие  ще бъде фокусирана върху рекултивация на земите, подготовката 
да се извършват нови дейности, да идват инвеститори и да имат нови възможности“, коментира Пеканов. 
Засега обаче липсва сценарий как ще се случва това. 
Както е известно основните 2 причини служебното правителство да се забави с изпращането на Плана за възстановяване 
и устойчивост бяха фиксирането на дата за затварянето на ТЕЦ-овете на въглища и реформите в посока върховенство на 
закона. Министрите, назначени от президента, настояваха, че тези проблеми трябва да се решат от парламентарно 
избрано правителство. 
 
√ КЕВР издаде лицензии за търговия с природен газ на още две дружества  
Комисията за енергийно и водно регулиране е взела решение на закрито заседание днес за издаване на лицензии за 
търговия с природен газ на две енергийни дружества - "АИК Енерджи Румъния" С.Р.Л. и "ДХТ Интернешънъл" С.А., 
съобщиха от регулатора. 
По силата на законовите изисквания след 1 октомври 2021 г. търговията с природен газ може да се извършва единствено 
въз основа на издадена лицензия. С приетите днес решения общият брой на енергийните дружества, на които КЕВР досега 
е издала лицензии за дейността "търговия с природен газ", е 32. 
Лицензиите за двете нови дружества са за срок от 10 години. С приетите от КЕВР решения на двете дружества са били 
одобрени и правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените им лицензии за 
търговия с природен газ. 
На отделно заседание регулаторът прие решения, с които одобри бизнес плановете на двете дружества - на "ДХТ 
Интернешънъл" С.А. за периода 2021-2025 г. и на "АИК Енерджи Румъния" С.Р.Л. за периода 2022-2026 г., се посочва в 
съобщението. 
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√ Европейските борси се върнаха в зелената територия  
Европейските акции се повишиха по обяд, заличавайки по-ранните си загуби на фона на оптимистичната прогноза за 
приходите на германския софтуерен гигант SAP и добрите данни за продажбите на френската компания за луксозни стоки 
LVMH, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 регистрира ръст от 2,43 пункта, или 0,53%, до 459,64 пункта. Немският показател 
DAX напредна със 111,33 пункта, или 0,74%, до 15 258,2 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
регистрира спад от 13,63 пункта, или 0,19%, до 7 116,6 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 14,34 пункта, или 
0,22%, до 6 562,45 пункта. 
Акциите на SAP поскъпнаха с 5,10%, след като компанията повиши прогнозата си за приходи за цялата година за трети път. 
Цената на книжата на LVMH се повиши с 2,11%, след като фирмата заяви, че е регистрирала 20% ръст на продажбите до 
15,51 млрд. евро през третото тримесечие. 
„Много акции на растежа, включително тези от сектора на луксозните стоки и технологичния сектор, бяха засегнати най-
силно от скорошната ротация към стойностните акции. Моето мнение е, че фундаментите при акциите на растежа остават 
силни, а тази ротация е просто възможност за изграждане на позиция“, коментира Роланд Калоян от в Societe Generale. 
Опасенията, че централните банки ще свият програмите си за стимулиране на икономиката, енергийната криза и 
признаците за повишение на цените помрачиха перспективите пред икономическото възстановяване, като STOXX 600 
почти не е променил позицията си за октомври, след като през септември се понижи с 3,4%. 
Очакванията са, че компаниите от STOXX 600 ще запишат 46,7% ръст на печалбата за третото тримесечие, след като 
предходното бе регистриран скок от 152,6%, сочат данни на Refinitiv IBES 
На пазара се отрази и последният доклад на Международния валутен фонд „Световна икономическа перспектива“, в който 
организацията понижи прогнозата си за растежа на световният брутен вътрешен продукт през тази година на 5,9%. Това е 
с 0,1% под юлската прогноза на МВФ. Институцията обаче запази прогнозата си за растежа през следващата година от 4,9%. 
Акциите на компанията за доставка на храна Just Eat Takeaway.com поевтиняха с 2,91%, след като поръчките й за третото 
тримесечие не отговориха на прогнозите на анализаторите. 
Цените на книжата на доставчиците на части за Applе - STMicroelectronics и AMS, се понижиха, след като Блумбърг съобщи, 
че американската компания ще понижи производствените си цели за iPhone 13 поради глобалния недостиг на компютърни 
чипове 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения за третата поредна сесия във вторник преди 
старта на сезона на корпоративните отчети за третото тримесечие, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 117,72 пункта, или 0,34%, до 34 378,34 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s  се понижи с 10,54 пункта, или 0,24%, до 4 350,65 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 20,28 пункта от стойността, или 0,14%, завършвайки сесията при ниво от 14 465,92 пункта. И трите 
индекса не регистрираха големи движения през по-голямата част от деня, но в неговия край бяха засегнати от 
разпродажби. 
От Bank of America заявиха, че пазарите като цяло са в режим „изчакай и виж“. „Във вторник е сравнително тихо, тъй като 
пазарите очакват редица събития, включително данните за инфлацията и търговията на дребно през септември, протокола 
от заседанието на Фед и началото на сезона на отчетите“. 
Индексът на потребителските цени за септември ще бъде публикуван днес, като икономистите очакват ръст от 0,3% в 
сравнение с предходния месец и 5,3% на годишна база. 
Началото на сезона на отчетите ще бъде даден от JPMorgan Chase и Delta Air Lines, които първи ще представят финансовите 
си резултати за третото тримесечие. По-късно тази седмица се очакват отчетите на Bank of America, Walgreens Boots Alliance, 
Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup и Goldman Sachs. 
Прогнозите са за 30% ръст на печалбите на компаниите от S&P 500 през третото тримесечие спрямо същия период на 
миналата година, след като през второто бе регистриран ръст от 96,3%, показват данни на Refinitiv. 
Междувременно министерството на труда на САЩ съобщи, че новите работни места в страната са намалели с 659 хил. до 
10,4 млн. през август. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда на фона на търговските 
данни от Китай за септември, предаде Си Ен Би Си. 
Вносът на Китай е нараснал със 17,6% на годишна база през септември до 240 млрд. долара. Този резултат е значително 
по-малък от ръста с 33% през август и е под очакванията за ръст с 20%. Износът на страната в доларово изражение се е 
повишил с 28,1% през септември спрямо същия месец на предходната година, достигайки 305,7 млрд. долара. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 14,83 пункта, или 0,42%, до  3 561,76 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 30,57 пункта, или 1,29%, до 2 394,39 пункта. Борсата в Хонконг бе 
затворен заради предупреждението за наближаващ тайфун 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 90,33 пункта, или 0,32%, до 28 140,28 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 28,03 пункта, или 0,96%, до 2 944,41 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 регистрира спад от 8,2 пункта, или 0,11%, до 7 272,5 пункта 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,71 пункта, или 0,30%, до 567,54 пункта. BGBX40 се понижи с 0,24 пунктa, или 0,18%, до 1321,94 пункта. 
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BGTR30 изтри 0,72 пункта от стойността си, или 0,11%, достигайки ниво от 646,58 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 
161,39 пункта. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на понижението на запасите от бензин и дестилати в САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък на фона на по-големият от очакваното спад на запасите от 
бензин и дестилати на САЩ, предаде Ройтерс. 
На пазара на петрол се отразяват и очакванията, че с наближаването на зимата и поскъпването на природния газ, все 
повече крайните потребители се пренасочват към петролните продукти. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,71 долара, или 0,85%, до 83,89 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,67 долара, или 0,83%, до 81,11 долара за барел. И двата сорта поевтиняха 
с 0,3% в сряда. 
„По-големият от очакваното спад на американските запаси от бензин и дестилати доведе до нова вълна от покупки“, 
коментира Казухико Сайто от Fujitomi Securities 
Американският петролен институт (API) съобщи в сряда, че запасите от суров петрол на САЩ са се увеличили с 5,2 млн. 
барела в седмицата до 8 октомври. През същия период запасите от бензин са се понижили с 4,6 млн. барела, а тези от 
дестилати, които включват дизела и горивото за отопление, са намалели с 2,7 млн. барела. 
Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст на запасите от суров петрол с 0,7 млн. барела и спад на тези от бензин 
и дестилати с 0,1 млн. барела и 0,9 млн. барела. 
Днес се очаква и докладът за запасите на Агенцията за енергийна информация. 
„Докато ОПЕК+ се придържат към споразумението за постепенно увеличение на производството, а някои от страните в 
групата не успяват да покрият квотата си, доставките ще останат ограничени и цените ще продължат да вървят нагоре поне 
до следващата среща на ОПЕК+“, добави Сайто. 
По-рано Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, известни като ОПЕК+, 
обяви, че ще се придържа към пакта заувеличаване на добива с 400 хил. барела на ден през ноември. 
 
√ Кошмарът с веригата на доставки ще се влоши, преди да настъпи подобрение  
Недостиг на чипове, мащабни задръствания по пристанищата и липса на шофьори на камиони. Това са само част от 
проблемите, които поставят под невероятен стрес световната верига на доставки, пише Си Ен Ен. 
Кошмарът с веригата на доставки води до ръст на цените за потребителите и до забавяне на световната икономика, като 
от Moody's Analytics предупреждават, че „ситуацията ще се влоши, преди да настъпи обрат към подобрение“. 
„Докато глобалното икономическо възстановяване набира скорост, става все по-очевидно, че зад всеки ъгъл се появяват 
проблеми по веригата за доставки, които ще го забавят“, посочват от Moody's. 
Влошаването на ситуацията бе отразено и в публикувания вчера доклад на МВФ за перспективите пред световната 
икономика. В него Фондът понижи прогнозата си за ръста на глобалния вътрешен продукт от 6% на 5,9%. От МВФ 
мотивираха решението си именно с проблемите по веригата за доставки и по-ниското потребление, което също се дължи 
отчасти на затрудненията около доставките в тежко засегнатите от недостига на чипове сектори, като например 
автомобилния и този на потребителската електроника. 
„Граничният контрол, ограниченията на мобилността, липсата на глобален сертификат за ваксинация и натрупаното 
търсене, предизвикано изолацията у дома, представляват перфектна буря, при която глобалното производство ще бъде 
нарушено. В резултат доставките няма да пристигат навреме, разходите и цените ще растат и световния икономически 
растеж няма да бъде толкова силен, колкото се очаква“, пишат от Moody’s. 
Според агенцията „най-слабото“ звено във веригата на доставки може да се окаже недостига на шофьори на камиони – 
проблем, който допринесе за липсата на гориво на бензиностанциите и на стоки в хранителните магазини във 
Великобритания. Moody’s предупреждават, че над нас са надвиснали тъмни облаци, тъй като има няколко фактора, които 
правят разрешаването на проблемите с веригата на доставки особено трудно начинание. 
На първо място сред тези фактори от Moody’s посочват различния подход към борбата с COVID-19 в отделните страни, 
давайки за пример Китай, който следва политика за „нула случай“ на заразени, докато САЩ смятат да „живеят с вируса“ и 
вече гледат на него като на ендемично заболяване. 
„Това създава сериозно предизвикателство пред хармонизацията на правилата и разпоредбите, на база на които 
транспортните работници се придвижват от и до пристанищата и до различните хъбове по света“, пишат анализаторите. 
На второ място от Moody’s поставят липсата на „концентрирани глобални усилия, за гарантиране на безпроблемни 
операции“ на световните логистични и транспортни системи. 
Други експерти обаче представят по-оптимистични прогнози за веригата на доставки. 
В  понеделник главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън заяви, че проблемите с веригата на 
доставки ще изчезнат сравнително бързо. 
„Този проблем няма да съществува през следващата година“, коментира той по време на конференция, организирана от 
Института по международни финанси. 
„В момента преминаваме през най-лошия период. Мисля, че пазарните системи ще се адаптират, както вече го направиха 
компаниите“, добави той. 
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Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Отказ от въглища през 2040 г., иначе май ЕК няма да даде милиардите по плана за възстановяване 
в. Труд - Милиционерът Рашков тормози протестиращи 
в. Телеграф - Ученици бягат от стола за дюнер 
в. Монитор - Стотици коли на трупчета заради екостикерите 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
 в. 24 часа - Миньори докараха на жълтите павета с количка 110 000 подписа да не се затваря нищо 
в. 24 часа - Колко смъртоносна е тази вълна? Най-жестоката според Балтов, без толкова жертви според Кацаров 
в. Труд - Спецпрокуратурата проверява Кирил Петков 
в. Труд - Гешев атакува в КС отнемане на имущество 
в. Телеграф - Фаворитите за президент под знака на шестицата 
в. Телеграф - Училищата затварят последни 
в. Монитор - Държавата прави фирма да наема съкратени миньори 
в. Монитор - Училища в София минават на ротация от днес 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Цветан Цветанов, лидер на ПП "Републиканци за България", Петър Москов, лидер на Консервативно 
обединение на десницата: Десният отковор срещу скока на тока - мораториум върху въглеродните квоти и до 2050 г. 
затваряне на ТЕЦ-Марица 
в. Труд - Богомил Манчев, председател на Български атомен форум пред "Труд": Ще плащаме скъп ток, ако не изградим 
нова мощност 
в. Телеграф - Румен Гълъбинов, икономист и финансист: Държавата може да контролира инфлацията 
в. Монитор - Психиатърът д-р Веселин Герев: Училищата се борят само козметично с побойниците  
Водещи анализи  
в. 24 часа - Революцията не успя, да видим еволюцията 
в. Труд - Алжире, Алжире, земьо Македонска... 
в. Телеграф - Купонът в училище по-безопасен 
в. Монитор - Лепенки вместо нови коли 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как „Демократична България" влиза в предизборната битка - гост съпредседателят на партията Христо Иванов. 
- Между политическите намерения и подготовката за изборите - гледната точка на Любен Дилов и Арман Бабикян. 
- Кои са ходовете на „Има такъв народ" за възможните партньори - гост Радостин Василев. 
- Новите антиковид мерки - ефективни ли са препоръките на специалистите. 

Нова Телевизия, „Здравей, България"  
- В хватката на COVID-19: Какви мерки ще предприемат властите за справяне с високата смъртност и заболеваемост 

от COVID- 19. Здравният министър Стойчо Кацаров. 
- Преди вота: „Демократична България" на старта на предизборната кампания. Гост съпредседателят на коалицията 

Атанас Атанасов. 
- Пътя към „Дондуков"2: Кандидат-президентската двойка на НФСБ - Валери Симеонов и Цветан Манчев. 
- Експеримент на NOVA: Може ли лесно ученик да си купи електронно наргиле, докато е на училище? Резултатът - 

в „На твоя страна". 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 октомври 
София. 

- От 10.00 ч. в сградата на Министерски съвет ще се проведе заседание на служебното правителство. 
- От 14.00 часа в зала „Пресцентър" в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І" 1 ще се състои 

брифинг на Централната избирателна комисия. 
- От 9.00 часа в храм „Св. Петка Стара" ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия. 
- От 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Пленума на 

ВСС. 
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Столичния общински съвет. 
- От 10.00 часа чрез платвормата Zoom ще се състои организирано от БАН тържественото академично честване на 

100 години от смъртта на Иван Вазов. 
- От 10.00 часа в Балкан Хотел ще се състои сбирка на EMI Media Club, посветена на актуални енергийни въпроси и 

предстоящи събития и инициативи. 
- От 10.30 часа в Конферентната зала на Асоциация на индустриалния капитал в България ще се проведе 

пресконференция по повод стартирането на проекта „Развитие на дигиталните умения", финансиран от 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2021". 
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- От 11.00 часа в зала „Музейна" на БЧК ще бъде валидирана пощенска марка в блок по повод 100 години от 
създаването на Българския младежки червен кръст. 

- От 14.00 часа чрез платформата Webex ще се проведе онлайн среща на тема „Образование и кариерно развитие в 
Киберсигурността". 

- От 18.00 ч. в галерия „Алма матер" в централното фоайе в сградата на Ректората на Софийския университет ще 
бъде открита изложбата „Изкуството да живееш с идеите: Ивайло Знеполски на 80 години". 

- От 19.00 часа в зала „България" ще се състои концерт на Софийската филхармония. 
*** 
Благоевград. 

- От 18.30 часа в Големия салон на читалище „Никола Й. Вапцаров 1866" ще се състои концерт на Детската музикална 
школа. 

*** 
Бургас. 

- От 10.30 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще бъде открита 31-та национална конференция на 
библиотеките в България . 

- От 16.00 часа в галерия „Пролет" художникът Стойко Сакалиев ще представи графични конфигурации, обединени 
под надслов „Хармония от противоположности". 

- От 18.00 часа в Дома на писателя ще започне „Намерени в превода" с модератор Наталия Недялкова. 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне "Животът е вкусен" . 
- От 19.00 часа в Държавна опера Бургас ще започне операта „Риголето". 
- От 19.00 часа в Културен дом на нефтохимика ще започне театралният спектакъл „Дом за овце и сънища", част от 

фестивала „Ерата на Водолея". 
- От 20.00 часа в Културен дом на нефтохимика ще започне филмът „Нонумент", част от фестивала „Ерата на 

Водолея". 
*** 
Варна. 

- От 18.30 часа в Арт галерия „Ларго" ще бъде открита самостоятелната изложба-живопис на Димитър Войнов-син. 
„Да докоснеш Пикасо". 

*** 
Велико Търново. 

- От 17.00 часа в музей „Възраждане и Учредително събрание" ще бъде открита изложба под надслов 
„Самолетостроенето в Казанлък". 

*** 
Враца. 

- От 19.00 часа в голямата зала на ДКТ ще бъде представена постановката „Двайсет хиляди страници". 
- От 19.00 часа в градската концертна зала ще се състои концертът на Симфониета - Враца „Оперни арии". 

*** 
Добрич. / село Ловчанци. 

- От 12.00 часа в храм „Св. препмчца Параскева" в село Ловчанци ще се състои богослужение по повод Петковден. 
*** 
Добрич. 

- От 17.00 часа в Художествената галерия ще бъде представена изложба по повод 125 години Националната 
художествена академия. 

- От 19.00 часа в камерната зала на Драматичен театър „Йордан Йовков" ще бъде представен спектакълът „За 
снахите и свекървите". 

- От 19.00 часа в Младежкия център ще бъде представен спектакълът „Михал Мишкоед". 
*** 
Пловдив. 

- От 9.00 часа в храм „Св. прпмчца Параскева" митрополит Николай ще оглави Архиерейска света Литургия. 
- От 10.00 часа в сградата на БЧК - Пловдив младежката червенокръстка организация ще постави акцент в 

отбелязването на 100 години от създаването на Младежката организация на БЧК. 
*** 
Свищов. 

- От 14.00 часа в Заседателна зала „Ректорат" на Стопанска академия „Д. А. Ценов" ще се проведе кръгла маса на 
тема „Планирането в новите условия - реално или формално". 

*** 
Смолян. 

- От 10.30 часа в зала 247 на Общината ще се проведе пресконференция по проекта за обновяване и енергийна 
ефективност на Планетариума. 

- От 15.00 часа в конферентната зала на хотел „Кипарис Алфа" ще се проведе семинар на тема „Популяризиране на 
Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република 
България, за подобряване на познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на 
профилактиката на оралните заболявания". 
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*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в парк „Пети октомври" ще бъдат представени изложба, филм и книга на тема „150 години от първия 
цялостен превод на Библията на съвременен български език, направен от П. Р. Славейков и екип от преводачи". 

- От 17.30 часа във фоайето на Културен център „Стара Загора" ще се състои представяне на книгата „Спомени" от 
Минко Минев и Стефан Минев. 

- От 18.00 часа във фоайето на Оперния театър ще се състои инициативата „Вечер с нас" с Мария Донева. 
- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Да се провреш под дъгата". 

*** 
Троян. 

- От 9.00 часа в храм „Св. Петка" Ловчанският митрополит Гавриил ще оглави Архиерейска света Литургия. 
*** 
Търговище. 

- От 18.00 часа в Държавния куклен театър ще бъде представена постановката „Малкият принц". 
*** 
Шумен. 

- От 18.00 часа в зала „Сава Доброплодни" на НЧ „Добри Войников-1856" ще се състои откриване с изложба на 
Чешкия център. 

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

