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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ ПОКАНА ЗА ПРОТЕСТ НА 19 ОКТОМВРИ СРЕЩУ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЗА НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
Следва пълният текст на обръщението на АИКБ по повод протест на 19-ти октомври срещу високите цени ма 
електроенергията за небитови потребители. 

ОБРЪЩЕНИЕ 
 

Уважаеми потребители на електроенергия на свободния пазар, ръководители на общински предприятия, болници, 
училища, детски ясли и градини, ВиК дружества, театри, музеи и други културни институции, работници, специалисти 

и мениджъри на големи, средни, малки и микропредприятия, 
 
Икономическата конюнктура, предизвикана от продължаващата пандемия, създава огромни затруднения пред редица 
икономически дейности и цели отрасли. Много предприятия се задъхват, а някои и спират работа, във възникналата 
ситуация. Към този фактор се прибави непосилното бреме на стремително нарасналата цена на електроенергията, 
търгувана на т. нар. свободен пазар. 
Потребителите на електроенергия, закупена на свободния пазар, не могат да издържат на сегашното ниво на цената й. В 
държавата с най-скромни възможности в Европейския съюз често се плаща най-скъпата електроенергия и цената е вече 
непосилна. Всеки небитов потребител в България – не само промишлените предприятия, но и болници, училища, детски 
ясли и градини, ВиК дружества, театри, музеи и други културни институции, държавни и общински ведомства и 
предприятия и други потребители, които закупуват електроенергията на свободния пазар, са подложени на ценови шок. 
Бездействието на компетентните държавни органи, което продължава вече много години, ни накара да предложим и 
решение на въпроса – компенсация на СВРЪХразхода за всеки НЕбитов стопански потребител на електроенергия, с което 
цената на електроенергията за индустрията поне да се доближи до тази на регулирания пазар. 
Предупредихме, че трябва да се съсредоточим върху следващите две тримесечия, които са най-рискови за икономиката 
ни. Предложихме и подробно описан механизъм за осигуряване на финансирането и разплащане на компенсационните 
мерки, а именно от СВРЪХпечалбата на производителите на електрическа енергия собственост на държавата чрез авансово 
изплатен дивидент. Свръхпечалба, която е над планираната. Платена е от всички небитови потребители и вече е налична 
в банковите сметки на АЕЦ „Козлодуй“, НЕК и енергийните дружества. 
Засега от отговорните институции не са предприети адекватни действия за овладяване на кризисната ситуация. Никой не 
казва, че още преди месец една след друга европейските държави започнаха да прилагат точно такива мерки, каквито 
вече предложихме на правителството. Никой не казва и че при нас ситуацията беше по-лоша още преди кризата по 
причини, за които носят отговорност всички управляващи. 
Днес, когато икономиката е на ръба, можем да заявим, че търпението ни е изчерпано. Изпълнителната власт наблюдава 3 
пъти по-скъпата цена на електроенергията от прогнозата на КЕВР  с равнодушие. Ресорният министър на енергетиката не 
проявява никаква активност.  
Единственият отговор на такова поведение може да бъде нашият общонационален протест. Протест, организиран от 
всички социалните партньори – работодатели и синдикати.  
Всички небитови потребители на електрическа енергия, които не могат и не искат да плащат тройно за ток, трябва да 
излезем пред Министерския съвет и на висок глас да кажем какво мислим за бездействието на правителството, преди 
да се стигне до загуба на хиляди работни места и бюрата по труда да се окажат затрупани с работа и населението да 
обеднее непоносимо. 
Затова нека на 19 октомври 2021 година да излезем на общонационален протест в София пред сградата на 
Министерския съвет с искания: 
• Да спре бездействието на изпълнителната власт по отношение на цената на електроенергията на „свободния“ 
пазар! 
• Незабавно компенсиране на ВСИЧКИ потребители, които получават електрическа енергия от „свободния 
пазар“! 
• Ангажиране на компетентни експерти в отговорните институции, които да предложат и реализират 
допълнителни мерки за ограничаване щетите за българската икономика от скока на цените на тока и другите 
енергоносители. 
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АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА 
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“ 
 
√ АИКБ СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В 13 КЛЮЧОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРА 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) стартира проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на 
дигиталните умения“. Проектът e финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”, по 
процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2. Чрез реализирането на проекта се цели 
да бъдат преодолени дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания и привеждането им в съответствие с 
нуждите на бизнеса, а от там постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното 
развитие и осигуряваща устойчиви работни места. Стартирането на проекта беше официално обявено на 
пресконференция. 
 

 
 
„АИКБ е приела като основна задача да разработва инициативи, действия и мерки, които да насърчават 
дигитализацията на българската индустрия. Това ни водеше и при подготовката на настоящия проект. В момента 
страната ни е на последното 27-мо място по Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и в 
обществото (DESI) за 2020 г. Делът на лицата с основни умения в областта на цифровите технологии е 29%, докато 
средно в ЕС този процент е 58%. Проучванията показват, че държавите, които са готови да направят бърза 
технологична трансформация и да използват дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които  
имат и изключително силно представяне в областта на образованието и обучението. Още през 2019 г. ЕК ни 
предупреди, че заради нарастващият недостиг на умения в България ще се необходими значителни инвестиции в 
дигитална грамотност, умения и знания. Считаме, че настоящия проект ще е крачка в посока на справянето с 
недостига на цифрови умения, както и насърчаването и подкрепата на проекти и стратегии за подобряване на 
равнището на цифровите умения“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. (Цялото изказване вижте ТУК) 
Основните цели на проекта са насочени към идентифициране на настоящите дигитални умения на работната сила в 
ключови професии от 13 икономически сектора. Сред икономическите дейности, с които АИКБ ще работи са: 
„Растениевъдство и животновъдство“, „Производство и преработка на месо и месни продукти“, „Производство на текстил 
и изделия от текстил“, „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“, 
„Производство на машини и оборудване“ и „Въздушен транспорт“. 
По думите на ръководителя на проекта и главен секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова чрез проекта ще се транспонират 
актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на 
Европейската дигитална стратегия. „АИКБ предприе мерки в тази насока, като изхождаме от това, че всеки български 
гражданин се нуждае от цифрови умения, за да може да учи, работи, комуникира и да има достъп до публичните 
онлайн услуги. Дигиталните умения вече са задължителни в ерата на Индустрия 4.0 и все по-мащабното и бързо 
навлизане на информационните технологии във всички бизнес сектори изисква все по-напреднали дигитални умения 
свързани с конкретни бизнес процеси. Цифровите умения са основен двигател на конкурентоспособността и 
иновационния капацитет на България“, допълни още д-р Ангелова. (Вижте ТУК нейната презентация на проекта) 
В рамките на проекта АИКБ е заложила да се разработят минимум 65 унифицирани профили за дигитални умения, общо 
13 пакета с тестови учебни програми за развитие на дигиталните умения, минимум 4 модела за социално сътрудничество. 
Всички постигнати резултати ще се тестват и апробират в реална работна среда, като за тяхното постигане АИКБ ще си 
партнира с КНСБ, КТ „Подкрепа“, МТСП и Националната агенция за професионално образование и обучение. 
„Не мога да скрия задоволството си от съвместната работа на МТСП и АИКБ през последните 20 години. До този 
момент Асоциацията винаги е избирала да работи по тежки и изключително важни теми за българското общество 
и икономика. Така е и с този проект, резултатите от който ще залегнат в основата на бъдещите приоритети и 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-14_izkazvane_Velev-1.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-14_Project_presentation.pdf
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политики, които ще се финансират чрез Програмата за развитие на човешките ресурси. Вярвам, че в края на 
следващия програмен период България ще може да се похвали с още 600 000 души, които притежават дигитални 
умения“, посочи Цветан Спасов, и.д. главен директор ЕФМП, МТСП. 
По думите на директора на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП Елка Димитрова проектът 
е от огромно значение, тъй като през последната една година пандемията е показала, че дигиталните умения са 
изключително важни не само, за да могат хората да запазят работните си места, но и за да продължават да се развиват и 
отговарят на изискванията на променящата се работна среда. 
За председателя на НАПОО Марияна Павлова чрез подобни проекти ще се помогне на заетите лица да преминат по-плавно 
през бързо променящите се изисквания на работните места и нуждата от базови и специфични дигитални умения. 
Проектът е пилотен като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата 
Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните 
компетенции. Той е с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 2 052 482.74 лв. от които 1 744 
610.33 лв. съфинансиране от Европейския социален фонд и 307 872.41 лв. национално финансиране. 
 
БТА 
 
√ АИКБ започна проект за развитие на дигитални умения в 13 ключови икономически сектора 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) стартира проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на 
дигиталните умения“. Проектът e финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”, по 
процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2. Чрез реализирането на проекта се цели 
да бъдат преодолени дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания и привеждането им в съответствие с 
нуждите на бизнеса, а от там постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното 
развитие и осигуряваща устойчиви работни места. Стартирането на проекта беше официално обявено на 
пресконференция. 
„АИКБ е приела като основна задача да разработва инициативи, действия и мерки, които да насърчават 
дигитализацията на българската индустрия. Това ни водеше и при подготовката на настоящия проект. В момента 
страната ни е на последното 27-мо място по Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и в 
обществото (DESI) за 2020 г. Делът на лицата с основни умения в областта на цифровите технологии е 29%, докато 
средно в ЕС този процент е 58%. Проучванията показват, че държавите, които са готови да направят бърза 
технологична трансформация и да използват дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които 
имат и изключително силно представяне в областта на образованието и обучението. Още през 2019 г. ЕК ни 
предупреди, че заради нарастващият недостиг на умения в България ще се необходими значителни инвестиции в 
дигитална грамотност, умения и знания. Считаме, че настоящия проект ще е крачка в посока на справянето с 
недостига на цифрови умения, както и насърчаването и подкрепата на проекти и стратегии за подобряване на 
равнището на цифровите умения“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. (Цялото изказване вижте ТУК) 
Основните цели на проекта са насочени към идентифициране на настоящите дигитални умения на работната сила в 
ключови професии от 13 икономически сектора. Сред икономическите дейности, с които АИКБ ще работи са: 
„Растениевъдство и животновъдство“, „Производство и преработка на месо и месни продукти“, „Производство на текстил 
и изделия от текстил“, „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“, 
„Производство на машини и оборудване“ и „Въздушен транспорт“. 
По думите на ръководителя на проекта и главен секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова чрез проекта ще се транспонират 
актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на 
Европейската дигитална стратегия. „АИКБ предприе мерки в тази насока, като изхождаме от това, че всеки български 
гражданин се нуждае от цифрови умения, за да може да учи, работи, комуникира и да има достъп до публичните 
онлайн услуги. Дигиталните умения вече са задължителни в ерата на Индустрия 4.0 и все по-мащабното и бързо 
навлизане на информационните технологии във всички бизнес сектори изисква все по-напреднали дигитални умения 
свързани с конкретни бизнес процеси. Цифровите умения са основен двигател на конкурентоспособността и 
иновационния капацитет на България“, допълни още д-р Ангелова. (Вижте ТУК нейната презентация на проекта) 
В рамките на проекта АИКБ е заложила да се разработят минимум 65 унифицирани профили за дигитални умения, общо 
13 пакета с тестови учебни програми за развитие на дигиталните умения, минимум 4 модела за социално сътрудничество. 
Всички постигнати резултати ще се тестват и апробират в реална работна среда, като за тяхното постигане АИКБ ще си 
партнира с КНСБ, КТ „Подкрепа“, МТСП и Националната агенция за професионално образование и обучение. 
„Не мога да скрия задоволството си от съвместната работа на МТСП и АИКБ през последните 20 години. До този 
момент Асоциацията винаги е избирала да работи по тежки и изключително важни теми за българското общество 
и икономика. Така е и с този проект, резултатите от който ще залегнат в основата на бъдещите приоритети и 
политики, които ще се финансират чрез Програмата за развитие на човешките ресурси. Вярвам, че в края на 
следващия програмен период България ще може да се похвали с още 600 000 души, които притежават дигитални 
умения“, посочи Цветан Спасов, и.д. главен директор ЕФМП, МТСП. 
По думите на директора на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП Елка Димитрова проектът 
е от огромно значение, тъй като през последната една година пандемията е показала, че дигиталните умения са 
изключително важни не само, за да могат хората да запазят работните си места, но и за да продължават да се развиват и 
отговарят на изискванията на променящата се работна среда. 
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За председателя на НАПОО Марияна Павлова чрез подобни проекти ще се помогне на заетите лица да преминат по-плавно 
през бързо променящите се изисквания на работните места и нуждата от базови и специфични дигитални умения. 
Проектът е пилотен като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата 
Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните 
компетенции. Той е с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 2 052 482.74 лв. от които 1 744 
610.33 лв. съфинансиране от Европейския социален фонд и 307 872.41 лв. национално финансиране. 
 
News.bg 
 
√ Само 30% от хората у нас са компютърно грамотни  
Делът на лицата с основни умения в областта на цифровите технологии е едва 29% спрямо средното за ЕС, което е 58%. 
Данните представи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на онлайн 
пресконференция по проект "Развитие на дигиталните умения". 
Велев обясни, че всеки български гражданин се нуждае от цифрови умения, за да може да учи, работи, комуникира, има 
достъп до публични услуги онлайн. Цифровите умения са основен двигател на конкурентоспособността и иновационния 
капацитет на България. Именно всичко посочено до момента ни води и към разработването на проекта "Развитие на 
дигиталните умения". 
Проектът цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и 
дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия. Основните цели на проекта са насочени към 
идентифициране на настоящите дигитални умения на работната сила в 13 сектора и идентифициране на необходимите 
такива за ключови професии. 
Икономическите дейности, с които АИКБ ще работи са: "Растениевъдство и животновъдство"; "Производство и преработка 
на месо и месни продукти"; "Производство на текстил и изделия от текстил"; "Производство на други трикотажни изделия"; 
"Обработка на кожи и производство на обувки"; "Производство на почистващи препарати"; "Производство на компютърна 
и комуникационна техника, електронни и оптични продукти"; "Производство на машини и оборудване"; "Въздушен 
транспорт"; "Издателска дейност"; "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила"; "Артистична и творческа 
дейност" и "Ремонт на компютърна техника". 
Велев отчете, че България продължава за поредна година да е на незавидното последно 27-мо място по Индекс за 
навлизането на цифровите технологии в икономиката и в обществото (DESI) за 2020 г. 
Според Васил Велев България намалява своята дигитална конкурентоспособност за 2021г. според Световната класация на 
дигиталната конкурентоспособност и в световен мащаб. България е на 52 място от общо 64 държави. От направеното 
проучване се установява, че държавите, които са готови да направят бърза технологична трансформация и да използват 
дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които имат и изключително силно представяне в областта на 
образованието и обучението и съответно заемат първите места (САЩ, Швеция, Дания, Норвегия, Хонг Конг). Ние сме на 52-
ро място, след нас са основно държави от Южна Америка. 
Той уточни, че в момента 90% от работните места изискват поне базови дигитални умения. 72% от предприятията в 
България притежават минимално технологично оборудване и софтуер, като през последната година и половина се 
увеличиха инвестиции основно в компютърно оборудване и периферни устройства. 19% от предприятията притежават 
ключови технологии за развитие на бизнеса си и инвестират в нови технологии, а едва 9% са високотехнологични 
предприятия, които инвестират и се развиват непрекъснато. Една от причините за тази картина е липсата на 
квалифицирана работна ръка с необходимите знания и умения. 
Шефът на АИКБ посочи, че през следващия програмен период една от основните цели на Европа, която следва да залегне 
и в програмите на всяко едно българско правителство, е именно справянето с недостига на цифрови умения, както и 
насърчаването и подкрепата на проекти и стратегии за подобряване на равнището на цифровите умения. 
 
В. Монитор 
 
√ Едва една трета от българите са компютърно грамотни 
Едва една трета от българите имат добри познания в областта на цифровите технологии. Данните показват, че у нас близо 
30% са тези лица с основни познания в работата с компютри. За сравнение, средното ниво за Европейски съюз е 58%. 
Такава статистика изведе председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по 
време на онлайн конференция. 
Той отчете, че България продължава за поредна година да е на незавидното последно 27-мо място по Индекс за 
навлизането на цифровите технологии в икономиката и в обществото (DESI) за 2020 г. По думите на председателя на АИКБ 
България намалява своята дигитална конкурентоспособност за 2021г. Данните от Световната класация на дигиталната 
конкурентоспособност показват, че страната ни е на 52 място от общо 64 държави. 
От направеното проучване се установява, че държавите, които са готови да направят бърза технологична трансформация 
и да използват дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които имат и изключително силно представяне в 
областта на образованието и обучението и съответно заемат първите места (САЩ, Швеция, Дания, Норвегия, Хонг Конг). 
Според Велев всеки български гражданин се нуждае от цифрови умения, за може да учи, работи, комуникира и за да има 
достъп до публични услуги онлайн. „Цифровите умения са основен двигател на конкурентоспособността и иновационния 
капацитет на България. Именно всичко посочено до момента ни води и към разработването на проекта „Развитие на 
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дигиталните умения“. Проектът цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на 
ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия“, обясни Велев. 
Основните цели на проекта, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 - 2021”, са 
насочени към идентифициране настоящите дигитални умения на работната сила в 13 сектора и идентифициране на 
необходимите такива за ключови професии. 
Икономическите дейности, с които АИКБ ще работи са: „Растениевъдство и животновъдство“; „Производство и преработка 
на месо и месни продукти“; „Производство на текстил и изделия от текстил“; „Производство на други трикотажни 
изделия“; „Обработка на кожи и производство на обувки“; „Производство на почистващи препарати“; „Производство на 
компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; „Производство на машини и оборудване“; 
„Въздушен транспорт“; „Издателска дейност“; „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“; „Артистична и 
творческа дейност“ и „Ремонт на компютърна техника“. 
По време на събитието стана ясно още, че в момента 90% от работните места изискват поне базови дигитални умения 72% 
от предприятията в България притежават минимално технологично оборудване и софтуер, като през последната  година и 
половина се увеличават инвестиции основно в компютърно оборудване и периферни устройства. 19% от предприятията 
притежават ключови технологии за развитие на бизнеса си и инвестират в нови технологии, а едва 9% са 
високотехнологични предприятия, които инвестират и се развиват непрекъснато. 
„Една от причините за тази картина е липсата на квалифицирана работна ръка с необходимите знания и умения“, смята 
Велев. 
Предстои да бъдат инвестирани 380 млн. лв. за подобряване дигиталните умения на населението. Сумата ще послужи за 
специфични обучения на близо 163 000 души, сред които заети и безработни. От Плана за възстановяване и устойчивост 
пък ще постъпят 400 млн. лв., които ще се използват създаване и развитие на базови дигитални умения. Така общият брой 
на хората, които ще се възползват от финансирането по тези два инструмента, може да надхвърли 600 000 души. 
 
Economy.bg 
 
√ АИКБ стартира проект за развитие на дигитални умения в 13 икономически сектора 
По-малко от една трета от българите имат основни умения в областта на цифровите технологии  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) стартира проект „Развитие на дигиталните умения“. Проектът e 
финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”, по процедура – Развитие на 
дигиталните умения – Компонент 2. 
Чрез реализирането на проекта се цели да бъдат преодолени дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания и 
привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса, а от там постигане на конкурентна и развиваща се икономика, 
основаваща се на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места. Стартирането на проекта беше 
официално обявено днес на пресконференция. 
„АИКБ е приела като основна задача да разработва инициативи, действия и мерки, които да насърчават дигитализацията 
на българската индустрия. Това ни водеше и при подготовката на настоящия проект. В момента страната ни е на 
последното 27-мо място по Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и в обществото (DESI) за 2020 
г. Делът на лицата с основни умения в областта на цифровите технологии е 29%, докато средно в ЕС този процент е 58%. 
Проучванията показват, че държавите, които са готови да направят бърза технологична трансформация и да използват 
дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които имат и изключително силно представяне в областта на 
образованието и обучението. Още през 2019 г. ЕК ни предупреди, че заради нарастващият недостиг на умения в България 
ще се необходими значителни инвестиции в дигитална грамотност, умения и знания. Считаме, че настоящия проект ще е 
крачка в посока на справянето с недостига на цифрови умения, както и насърчаването и подкрепата на проекти и стратегии 
за подобряване на равнището на цифровите умения“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Основните цели на проекта са насочени към идентифициране на настоящите дигитални умения на работната сила в 
ключови професии от 13 икономически сектора. Сред икономическите дейности, с които АИКБ ще работи са: 
„Растениевъдство и животновъдство“, „Производство и преработка на месо и месни продукти“, „Производство на текстил 
и изделия от текстил“, „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“, 
„Производство на машини и оборудване“ и „Въздушен транспорт“. 
По думите на ръководителя на проекта и главен секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова чрез проекта ще се транспонират 
актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на 
Европейската дигитална стратегия. „АИКБ предприе мерки в тази насока, като изхождаме от това, че всеки български 
гражданин се нуждае от цифрови умения, за да може да учи, работи, комуникира и да има достъп до публичните онлайн 
услуги. Дигиталните умения вече са задължителни в ерата на Индустрия 4.0 и все по-мащабното и бързо навлизане на 
информационните технологии във всички бизнес сектори изисква все по-напреднали дигитални умения свързани с 
конкретни бизнес процеси. Цифровите умения са основен двигател на конкурентоспособността и иновационния капацитет 
на България“ допълни още д-р Ангелова. 
В рамките на проекта АИКБ е заложила да се разработят минимум 65 унифицирани профили за дигитални умения, общо 
13 пакета с тестови учебни програми за развитие на дигиталните умения, минимум 4 модела са социално сътрудничество. 
Всички постигнати резултати ще се тестват и апробират в реална работна среда, като за тяхното постигане АИКБ ще си 
партнира с КНСБ, КТ „Подкрепа“, МТСП и Националната агенция за професионално образование и обучение. 
„Не мога да скрия задоволството си от съвместната работа на МТСП и АИКБ през последните 20 години. До този момент 
Асоциацията винаги е избирала да работи по тежки и изключително важни теми за българското общество и икономика. 
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Така е и с този проект, резултатите от който ще залегнат в основата на бъдещите приоритети и политики, които ще се 
финансират чрез Програмата за развитие на човешките ресурси. Вярвам, че в края на следващия програмен период 
България ще може да се похвали с още 600 000 души, които притежават дигитални умения“, посочи Цветан Спасов, и.д. 
главен директор ЕФМП, МТСП. 
По думите на директора на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП Елка Димитрова проектът 
е от огромно значение, тъй като през последната една година пандемията е показала, че дигиталните умения са 
изключително важни не само, за да могат хората да запазят работните си места, но и за да продължават да се развиват и 
отговарят на изискванията на променящата се работна среда. 
За председателя на НАПОО Марияна Павлова чрез подобни проекти ще се помогне на заетите лица да преминат по-плавно 
през бързо променящите се изисквания на работните места и нуждата от базови и специфични дигитални умения. 
Проектът е пилотен като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата 
Програма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните 
компетенции. Той е с период на изпълнение 20 месеца, а одобреният бюджет е в размер на 2 052 482.74 лв. от които 1 744 
610.33 лв. съфинансиране от Европейския социален фонд и 307 872.41 лв. национално финансиране. 
 
Media News 
 
√ Едва една трета от българите са компютърно грамотни 
Едва една трета от българите имат добри познания в областта на цифровите технологии. Данните показват, че у нас близо 
30% са тези лица с основни познания в работата с компютри. За сравнение, средното ниво за Европейски съюз е 58%. 
Такава статистика изведе председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по 
време на онлайн конференция. 
Той отчете, че България продължава за поредна година да е на незавидното последно 27-мо място по Индекс за 
навлизането на цифровите технологии в икономиката и в обществото (DESI) за 2020 г. По думите на председателя на АИКБ 
България намалява своята дигитална конкурентоспособност за 2021г. Данните от Световната класация на дигиталната 
конкурентоспособност показват, че страната ни е на 52 място от общо 64 държави. 
От направеното проучване се установява, че държавите, които са готови да направят бърза технологична трансформация 
и да използват дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които имат и изключително силно представяне в 
областта на образованието и обучението и съответно заемат първите места (САЩ, Швеция, Дания, Норвегия, Хонг Конг). 
Според Велев всеки български гражданин се нуждае от цифрови умения, за може да учи, работи, комуникира и за да има 
достъп до публични услуги онлайн. „Цифровите умения са основен двигател на конкурентоспособността и иновационния 
капацитет на България. Именно всичко посочено до момента ни води и към разработването на проекта „Развитие на 
дигиталните умения“. Проектът цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на 
ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия“, обясни Велев. 
Основните цели на проекта, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 - 2021”, са 
насочени към идентифициране настоящите дигитални умения на работната сила в 13 сектора и идентифициране на 
необходимите такива за ключови професии. 
Икономическите дейности, с които АИКБ ще работи са: „Растениевъдство и животновъдство“; „Производство и преработка 
на месо и месни продукти“; „Производство на текстил и изделия от текстил“; „Производство на други трикотажни 
изделия“; „Обработка на кожи и производство на обувки“; „Производство на почистващи препарати“; „Производство на 
компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; „Производство на машини и оборудване“; 
„Въздушен транспорт“; „Издателска дейност“; „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“; „Артистична и 
творческа дейност“ и „Ремонт на компютърна техника“. 
По време на събитието стана ясно още, че в момента 90% от работните места изискват поне базови дигитални умения. 
72% от предприятията в България притежават минимално технологично оборудване и софтуер, като през последната 
година и половина се увеличават инвестиции основно в компютърно оборудване и периферни устройства. 19% от 
предприятията притежават ключови технологии за развитие на бизнеса си и инвестират в нови технологии, а едва 9% са 
високотехнологични предприятия, които инвестират и се развиват непрекъснато. 
„Една от причините за тази картина е липсата на квалифицирана работна ръка с необходимите знания и умения“, смята 
Велев. 
Предстои да бъдат инвестирани 380 млн. лв. за подобряване дигиталните умения на населението. Сумата ще послужи за 
специфични обучения на близо 163 000 души, сред които заети и безработни. От Плана за възстановяване и устойчивост 
пък ще постъпят 400 млн. лв., които ще се използват създаване и развитие на базови дигитални умения. Така общият брой 
на хората, които ще се възползват от финансирането по тези два инструмента, може да надхвърли 600 000 души. 
 
Shok News 
 
√ Васил Велев: Едва една трета от българите са компютърно грамотни 
Едва една трета от българите имат добри познания в областта на цифровите технологии. Данните показват, че у нас близо 
30% са тези лица с основни познания в работата с компютри. За сравнение, средното ниво за Европейски съюз е 58%. 
Такава статистика изведе председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по 
време на онлайн конференция. 
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Той отчете, че България продължава за поредна година да е на незавидното последно 27-мо място по Индекс за 
навлизането на цифровите технологии в икономиката и в обществото (DESI) за 2020 г. По думите на председателя на АИКБ 
България намалява своята дигитална конкурентоспособност за 2021г. Данните от Световната класация на дигиталната 
конкурентоспособност показват, че страната ни е на 52 място от общо 64 държави. 
От направеното проучване се установява, че държавите, които са готови да направят бърза технологична трансформация 
и да използват дигитални технологии в ежедневната си практика са тези, които имат и изключително силно представяне в 
областта на образованието и обучението и съответно заемат първите места (САЩ, Швеция, Дания, Норвегия, Хонг Конг). 
Според Велев всеки български гражданин се нуждае от цифрови умения, за може да учи, работи, комуникира и за да има 
достъп до публични услуги онлайн. „Цифровите умения са основен двигател на конкурентоспособността и иновационния 
капацитет на България. Именно всичко посочено до момента ни води и към разработването на проекта „Развитие на 
дигиталните умения“. Проектът цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на 
ключовите компетенции и дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия“, обясни Велев. 
Основните цели на проекта, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 - 2021”, са 
насочени към идентифициране настоящите дигитални умения на работната сила в 13 сектора и идентифициране на 
необходимите такива за ключови професии. 
Икономическите дейности, с които АИКБ ще работи са: „Растениевъдство и животновъдство“; „Производство и преработка 
на месо и месни продукти“; „Производство на текстил и изделия от текстил“; „Производство на други трикотажни 
изделия“; „Обработка на кожи и производство на обувки“; „Производство на почистващи препарати“; „Производство на 
компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; „Производство на машини и оборудване“; 
„Въздушен транспорт“; „Издателска дейност“; „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“; „Артистична и 
творческа дейност“ и „Ремонт на компютърна техника“. 
По време на събитието стана ясно още, че в момента 90% от работните места изискват поне базови дигитални умения. 72% 
от предприятията в България притежават минимално технологично оборудване и софтуер, като през последната година и 
половина се увеличават инвестиции основно в компютърно оборудване и периферни устройства. 19% от предприятията 
притежават ключови технологии за развитие на бизнеса си и инвестират в нови технологии, а едва 9% са 
високотехнологични предприятия, които инвестират и се развиват непрекъснато. 
„Една от причините за тази картина е липсата на квалифицирана работна ръка с необходимите знания и умения“, смята 
Велев. 
Предстои да бъдат инвестирани 380 млн. лв. за подобряване дигиталните умения на населението. Сумата ще послужи за 
специфични обучения на близо 163 000 души, сред които заети и безработни. От Плана за възстановяване и устойчивост 
пък ще постъпят 400 млн. лв., които ще се използват създаване и развитие на базови дигитални умения. Така общият брой 
на хората, които ще се възползват от финансирането по тези два инструмента, може да надхвърли 600 000 души. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Кабинетът изпраща в Брюксел Плана за възстановяване и устойчивост  
Националният План за възстановяване и устойчивост ще бъде изпратен днес в Брюксел, след като беше приет от 
служебното правителство. 
Страната ни очаква 12,9 млрд. лева в следващите няколко години по него, като те са насочени към ключови реформи. 
Най-коментираната от тях е затварянето на въглищните централни, като към момента са предложени два варианта - 2038-
ма или 2040-та година 
Предпочитана от България е 2040-та година, но окончателното решение първо трябва да бъде взето от парламента, 
припомни премиерът Стефан Янев: 
„Ако може да е след 40-та година на базата на този технически анализ, нека бъде така. Нямаме нищо против и това да 
защитаваме, но нека да не си играем с датите, да не плашим хората. Търсим предсказуемост“. 
Хора, изгубили работата си във въглищните централи, могат да намерят поприще в държавно предприятие, което предстои 
да бъде създадено. 
Неговата цел е да подпомогне прехода от въглищната енергетика, коментира ресорният вицепремиер Атанас Пеканов. 
По думите му в предложения план се защитават 59 проекта, а получените средства ще бъдат мултиплицирани многократно 
защото „ще активира допълнителни 8,1 милиарда лева инвестиции, което ще даде ефект върху икономиката ни в размер 
на 21 милиарда лева в следващите 6 години“. 
В актуализацията на тазгодишния бюджет е предвиден и авансът по плана за възстановяване, като обикновено 
одобрението от Брюксел отнема около два месеца. 
 
√ Единният регистър по Изборния кодекс започва работа  
От днес отваря единният регистър по Изборния кодекс, припомнят от Сметната палата. 
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В него се подава информация от политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети - участници в 
изборите за президент и вицепрезидент и в предсрочния парламентарен вот. 
От Сметната палата подчертават, че за двата вида избори се води различен отчет. 
До 20 октомври трябва да са подадени всички налични до момента данни, а при промяна - тя се отразява до 7 дни от 
настъпването ѝ. 
 
√ НАП: 120 млн. пъти са ползвани електронните услуги на агенцията през 2020 г. 
120 млн. пъти са ползвани електронните услуги на НАП само през миналата 2020 г., съобщават от приходната агенция. 
Това, както и разработените 150 вида онлайн услуги от страна на приходната администрация, я нареждат на водещо място 
в страната сред дигиталните институции, показва анализ на Националната агенция за приходите. 
3 млн. данъкоплатци са се възползвали от различните е-услуги на НАП, най-популярни и търсени сред които остават: 
подаване на данъчни и осигурителни декларации по интернет, подаване на справки и документи, подаване на искания за 
издаване на удостоверения, проверка на здравен статус, регистрация по закона за ДДС, регистрация на самоосигуряващи 
се лица. 
Според приходната агенция, тя спестява 300 млн. лв. годишно на бизнеса и гражданите от преки административни разходи, 
благодарение на въведената електронна комуникация. 
Към днешна дата Агенцията използва 125 IT системи и приложения за предоставяне права на клиентите за централизиран 
достъп, така че те ефективно и защитено да предоставят и получават документи и информация по електронен път. 
С въвеждането на персоналния идентификационен код, приходната агенция даде шанс и на физическите лица да общуват 
с администрацията онлайн без да е необходимо да закупуват електронен подпис. 
Днес близо 1 млн. граждани имат активен ПИК от НАП, с който могат да ползват както електронни услуги на приходната 
агенция, така и на други институции като НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по заетостта, Агенцията 
по вписванията, Министерство на земеделието и 60 общини в страната. 
 
√ Руслан Стефанов: Упражненията около Плана за възстановяване показват липса на визия 
Той е сбор от конкретни проекти, които определени бизнеси ще придвижат напред 
Интервю на Диана Янкулова с Руслан Стефанов в предаването ''Нещо повече'' 
"Упражненията около Плана за възстановяване и устойчивост показват изключителна липса на визия и на желание и 
енергия за промяна и преодоляване на кризата от Covid-19 и преминаване към нова зелена икономика. Ако гледаме 
последното състояние на Плана, е много трудно да се каже, че има каквато и да е стратегия за устойчивост, а надеждата 
за възстановяване е, че все пак тези средства, влизайки в икономиката, по някакъв начин ще се наместят и ще доведат до 
някакъв ръст". Това мнение изказа пред БНР Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията.  
Според него е неудачно изявлението на премиера Стефан Янев, че приемането на Планa за възстановяване е навременен 
акт, защото не е навременно, а по-скоро е в контекста на израза: "По-добре късно, отколкото никога".  
Той подчерта, че не е ясно какво ще се внесе в Брюксел и сподели надежда, че поне правителството знае това: 
"Подаваме отново един сбор от проекти, които имат конкретни лобистки интереси зад тях, но те не са резултат от идея за 
политика как българската икономика ще се промени. Това е сбор от конкретни проекти, които определени бизнеси ще 
придвижат напред. Това е нещо, което няма как да доведе до трансформиране на българската икономика".  
Стефанов изтъкна, че Планът за възстановяване е бил оставен "да изгасне" от правителството на ГЕРБ: 
"В него тогава отново нямаше искра, нямаше нищо, което да загатне, че българската икономика по някакъв начин ще се 
промени. Дори бяха скрити от нас фактите, че трябва да дадем дата за излизане от въглищния капацитет".  
По думите му България трябва да има основополагащи стратегически документи за това как ще се променя енергетиката. 
Руслан Стефанов изказа недоумение, че служебното правителство "под натиска на улицата в последния момент реши да 
създаде едно предприятие, с което търси лесни и бързи решения": 
"Чрез такава компания се търси концентриране на ресурс, лесни решения и избягване на бюджетни процедури и все неща, 
които трябва да променим, а не да се опитваме да заобиколим - особено когато става дума за държавна политика". 
"Фактът, че отново в Плана се отива на даване на грантове, т.е. безплатни средства, това означава, че обезщетяваме 
бизнеса за нещо. Това се превръща в болест, което означава, че този бизнес после не може да стъпи на собствените си 
крака. В България много ясно се вижда този ефект на наливане на пари. Вторият елемент, за който се говори в Плана, 
е елементът реформи. Фактът, че дори елементарни правила около здравната криза или реформирането на правосъдната 
система, ме кара да мисля, че едва ли тези 46 реформи ще станат", коментира още анализаторът.  
Интервюто на Диана Янкулова с Руслан Стефанов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Българо-китайски център за обучение се открива в Аграрния университет  
Официално откриване на Българо-китайски център за обучение ще се проведе днес в Аграрния университет – Пловдив.  
LuBanWorkshop е съвместен българо-китайски проект, чиято цел е поощряване на сътрудничеството между университетите 
и бизнеса в областта на земеделието между Китай и страните от Централна и Източна Европа. 
Проявата е в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ за активизиране на международния обмен и откриване и 
насърчаване на таланти.  
Изградена е съвременна база за професионално и практическо обучение, разработени са учебни програми с иновативно 
съдържание, осигурена е учебна литература.  
Откриването ще се проведе синхронно в България и Китай чрез директна онлайн връзка.   

https://bnr.bg/post/101541424/ruslan-stefanov-uprajneniata-okolo-plana-za-vazstanovavane-pokazvat-lipsa-na-vizia
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Поканени са проф.  Христо Бозуков – министър на земеделието, проф. Николай Денков – министър на образованието и 
науката, Н. Пр. г-н Дун Сяодзюн – Посланик на КНР в София,кметът Здравко Димитров и други  официални лица.  
 
√ Гръцките власти въвеждат извънредни мерки заради лошото време  
Извънредни мерки въведоха властите в Гърция в областите, засегнати от действащия циклон. Да се пътува само при крайна 
необходимост, препоръчват властите в южната ни съседка. Спрени са повечето фериботи. 
До тази сутрин беше забранено движението на лични автомобили и градския транспорт в Атина. Трафикът е възстановен 
частично. Спряно е движението по крайбрежния булевард на гръцката столица. Затворени остават държавните служби и 
училищата. Препоръчва се на частните компании да работят дистанционно. Автобус с пътници се наводни на булевард в 
Атина, но хората в него бяха спасени. Наводнени са приземни етажи и магазини. 
В Солун силният дъжд отнесе автобус, но пътниците успяха да се спасят. 
Бурята засегна почти цялата страна. Областите Тракия и Крит също са под вода. Циклонът се движи към островите в Егейско 
море. Навсякъде по пътя на циклона има наводнени пътища и паднали дървета. Властите призовават да се пътува само 
при необходимост. 
Към силите на пожарната и Гражданска защита се включиха и военни части. Синоптиците предупреждават, че днес ще има 
силни валежи и градушка. 
 
√ "Алиталия" направи последния си полет  
Италианският национален превозвач "Алиталия" направи последния си полет в 75-годишната си история. Причините са 
финансови проблеми. Самолетът от Каляри до Рим се приземи малко след 23 часа местно време и отбеляза края на 
авиокомпанията. Тя ще бъде заменена с нов национален превозвач, наречен ИТА - изцяло собственост на италианското 
правителство.  Нейни полети за и от София се очакват от август догодина.  
Чрез публичен търг и срещу сумата от 90 милиона евро новоучредената ИТА си извоюва правото да ползва името на 
историческата авиокомпания. Новата стартира с 2 800 души персонал срещу 10 500 на "Алиталия" и ще разполага само с 
52 самолета като начало. 
Първият полет на новата  авиокомпания е днес от Милано летище "Линате" до Бари в 6,20 часа местно време. Последният 
на "Алиталия" бе от Рим до Каляри и обратно снощи с трогателно сбогом на една стюардеса. 
 За днес са предвидени протести на персонала на вече несъществуващата авиокомпания, което ще помрачи старта на 
новата. 
 
√ Задължителен зелен пропуск в Италия  
От днес в Италия влиза в сила задължителен зелен пропуск в трудовия държавен и частен сектор. Очаква се протестна 
вълна в цялата страна организирана от синдикати и асоциации. Силите на реда имат готовност срещу евентуални действия 
на десни екстремисти. 
На среща с профсъюзите, премиерът Марио Драги отхвърли предложението им и това на политически сили от 
правителствената коалиция и опозицията за безплатни тестове за неваксинираните както и удължаване срока до 30-и 
октомври за влизане в сила на зеления пропуск удостоверяващ Covid преболедуване или ваксинация, или отрицателен 
тест.  
Задължението засяга също едноличните фирми, домашните помощници и селското стопанство. От над 23 милиона 
трудещи се във всички браншове, се смята, че 3 милиона и 300, 000 не са ваксинирани. От силите на реда това са около 
30% с пик във Флоренция с 40%.  
Очакват се протести на работниците и служителите на най-големите пристанища на Италия начело с Триест, Генуа, Джоя 
Тауро, Ливорно, Анкона и Венеция. 
Те се обявяват в защита на всички трудещи се, като организаторите от Триест са готови да не работят до като не бъде 
отменен Зеления пропуск. Очаква се да бъдат блокирани не само пристанищата, но възлови пътни и железопътни артерии, 
летища и да има затруднения в градския транспорт. 
 
√ Пропуски с QR кодове в Брюксел  
Електронни пропуски с QR кодове въвеждат в Брюксел за всички хора над 16 години, предаде Би Би Си. 
Без тях гражданите вече няма да могат да посещават редица места - обществени събития, болници и домове за възрастни, 
ресторанти и барове, фитнес зали и нощни клубове, както и музеи, театри и кина. 
Пропуск няма да се изисква в обществения транспорт, в магазините, офисите и учебните заведения, както и на откритите 
тераси на ресторантите. 
 
√ МВФ призовава за засилен мониторинг на растящата инфлация  
Управителният комитет на Международния валутен фонд ще призове за засилен мониторинг на динамиката на 
инфлацията и ще поиска от за политиците да бъдат готови да предприемат "решителни действия за поддържане на 
ценовата стабилност", показа проект на комюнике, видян от агенция Ройтерс. 
Декларацията, която ще бъде публикувана от Международния валутен и финансов комитет на Фонда (IMFC), подчертава 
значително повишената загриженост по време на годишните срещи на МВФ и Световната банка през тази седмица, че 
рязкото повишаване на инфлацията може да се окажат по-трайно от досега очакваното. 
24-членният състав на IMFC заяви, че инфлацията се влошава от засиленото потребителско търсене, предизвиканите от 
пандемия нарушения на веригите на доставки и рязкото покачване на цените на енергията и суровините. 
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"Настоящият ръст на инфлацията все още се оценява главно като дължащ се на временни фактори, но сега изглежда по-
траен от очакваното, а нарастващите рискове за инфлационните перспективи в близко бъдеще се увеличават в широк кръг 
страни", се посочва в проекто комюникето на IMFC. 
Необходимо е да се предприемат стъпки, за да се направят веригите на доставки, които са една от причините за растящата 
инфлация, по-устойчиви в бъдеще, посочва още Комитета към МВФ. 
IMFC добави, че някои централни банки са предприели проактивни мерки, за да започнат оттеглянето на паричните 
стимули, за да се избегне потенциално развихряне на инфлационните очаквания. 
IMFC призова централните банки да останат бдителни за вторичните инфлационни ефекти и да предоставят ясна 
комуникация за оформяне на пазарните очаквания относно бъдещата има политика. 
"Специално внимание трябва да се обърне и на натрупването на финансови уязвимости, произтичащи от увеличението на 
цените на жилищата, исторически високите цени на активите, увеличените дейности, свързани с крипто активите, както и 
оттеглянето на мерките за подпомагане", отбеляза комитетът към МВФ и добави, че трябва да се използват 
макропруденциални и регулаторни инструменти за намаляване на рисковете занапред. 
 
√ Лагард от ЕЦБ: Високата инфлация може да се окаже по-устойчива от очакваното  
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че макар високата инфлация да се 
разглежда само като преходна, постоянните затруднения в предлагането и веригите на доставки, както и увеличаването 
на заплатите могат да доведат до по-продължително повишаване на цените. 
"Засега няма доказателства за значителни вторични инфлационни ефекти посредством нарастването на заплатите, като 
очакванията за инфлацията в еврозоната тя да останат закотвена, но ние продължаваме да следим внимателно рисковете 
за инфлационните прогнози", посочи шефът на ЕЦБ. 
По отношение на икономическите перспективи Лагард отбеляза, че рисковете по отношение на растежа в еврозоната са 
"като цяло балансирани в средносрочен план". 
 
√ Жозеп Борел: ЕС трябва да диверсифицира енергийните си източници, за да ограничи ценовите сътресения  
Върховният представител на Европейския съюз по външни работи и политика на сигурност Жозеп Борел заяви в четвъртък, 
че ЕС трябва да диверсифицира своите енергийни източници, доставчици и маршрути, за да ограничи различните рискове, 
свързани с енергийни ценови шокове. 
Той посочи, че краткосрочните скокове на цените рискуват да застрашат прехода към зелена енергия "като навредят на 
икономиката и отслабят социалния консенсус и подкрепата на мерките за борба с изменението на климата". 
Борел каза още, че "силната външна зависимост на съюза от изкопаеми горива е важна причина, поради която трябва да 
декарбонизираме икономиката си възможно най -бързо". 
Той изтъкна значението на въпросите за енергийните доставки в отношенията на ЕС с Русия, като заяви, че "Москва 
изпълнява своите договорни задължения по доставките на природен газ, но не предоставя допълнителен газ в 
европейската система, както би могла да направи, като по този начин допринася за повишаване на цените". 
Той призова държавите членки на ЕС "да станат по-сплотени в отношенията си с Русия и да запазят единството на целите“ 
в преговорите за доставка на синьото гориво. 
 
√ САЩ: Първо понижение от началото на пандемията на исковете за обезщетения за безработица под 300 000  
Броят на американците, които загубиха своята работа и поради това потърсиха обезщетения за безработица през 
последната седмица, отбеляза понижение под 300 000 за пръв път от началото на коронавирусната пандемия на фона на 
неистовите усилия на компаниите да наемат повече служители работници. 
Според Департамента по труда молбите за помощи за безработица през седмицата до 9-и октомври се понижиха с 36 000 
до 293 000, докато осредните очаквания на финансовите пазари бяха за около 319 000. Това представлява 19-месечно дъно 
и първо понижение на исковете за помощи при безработица след началото на коронавирусната пандемия (най-ниско ниво 
от средата на март 2020 г.). 
Броят на обезщетения за безработица достигна своя рекорден връх от 6,867 милиона през седмицата до 28-и март 2020 г., 
когато беше първия Covid локдаун, след което техният брой започна трайно да се понижава, като през последните седмици 
техният брой вече започва да доближава "нормалните нива" от преди пандемията между 200 000 и 250 000. 
Междувременно броят на хората, които вече получават щатски обезщетения за безработица, се понижиха през седмицата 
до 2-ри октомври с цели 134 хиляди до 2,593 милиона, достигайки също най-ниско ниво от март 2020 г. Тези данни са 
известни като продължаващи искове за обезщетения за безработица. 
Броят на трудещите се, получаващи допълнителни обезщетения чрез осем спешни програми, финансирана от федералното 
правителство или отделните американски щати, се понижи до 3,65 милиона. 
Един от най-големите проблеми за американския бизнес в момента е намирането на достатъчно служители, които да 
наемат. С оглед на това бизнесът съкращават много малко хора поради недостиг на работна ръка, който вреди на 
производството и възпрепятства икономическото възстановяване. 
Все още е неизвестно колко дълго ще продължи този недостиг на работна ръка. Прекратяването на допълнителните 
федерални обезщетения за безработица трябваше да подтикне повече хора да търсят работа, но размерът на работната 
сила всъщност се сви през септември дори при повечето компании, предлагащи по-високи заплати. 
Миналия петък бяха представени правителствени данни, според които новонаетите работници извън селскостопанския 
сектор се увеличиха през септември с едва 194 000 - най-слабо повишение от девет месеца насам. Отслабването на растежа 
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на заетостта се дължи най-вече на недостига на работници, както и на несъответствието на уменията, като правителствени 
данни от по-рано тази седмица показаха, че в края на август е имало 10,4 милиона незаети (свободни) работни места. 
Колкото по-дълго продължава недостигът на работна ръка, толкова по-трудно ще бъде икономиката на САЩ да се върне 
към нормалното си предпандемично състояние. 
Трябва да се има предвид, че недостигът на работна ръка и проблемите с веригите на доставки допринася за синия ръст 
на инфлацията в САЩ. 
 
√ Ръст на рублата и на руската фондова борса заради високите петролни цени  
Руската рубла поскъпна спрямо долара до най-високо ниво от средата на 2020 г., докато растящите петролните цени 
допринесоха за рекордни нива на фондовите индекси на Московската борса. 
По време на следобедната търговия в четвъртък руската валута нарасна с 0,6% спрямо долара към 71,54 рубли, достигайки 
най-високо ниво от края на юли 2020 г. Руската валута поскъпва с 0,6% и спрямо еврото към 83,01 рубли. 
Руските финансови активи получиха тласък от цените на петрола, основна износна суровина за страната, които продължава 
да се повишават и през днешната търговия, след като Международната енергийна агенция заяви, че рекордни цени на 
природния газ ще повишат търсенето на петрол. В същото време пък Саудитска Арабия отхвърли призивите за 
допълнително повишаване на петролните добиви от страните-производителки във формата "ОПЕК +". 
Според изчисления на банката Sberbank CIB по-високите цени на газа биха могли да помогнат за поскъпване на рублата 
през следващата година към осреднено ниво от 68,3 спрямо долара, което би представлявало с 2,5% по-силно повишение 
спрямо досегашните прогнози. 
Рублата вероятно ще получи допълнителна подкрепа от по-високите лихвени проценти в Русия, тъй като се очаква 
централната банка да затегне паричната си политика (да повиши лихвените ставки), след като инфлация се ускори до 7,63% 
на годишна база - най-висока инфлация от февруари 2016 г. 
Участниците на финансовите пазари очаква Руската централна банка да повиши основната си лихва от текущите 6,75% с 
поне 25 базисни пункта на следващото си заседание на 22 октомври. 
Ръст бележат и руските фондови индекси на Московската борса. 
Руският индекс MOEX, базиран в рубли, достигна в четвъртък рекордно високо ниво от 4292 пункта, преди да върне леко 
назад към 4286, но с ръст за деня от 1%. Индексът RTS, деноминиран в долари, пък се повиши с 1,38 пункта до Руските 
фондови индекси се повишиха. 
Руският индекс MOEX на базата на рубла достигна рекордно високо ниво от 4,292.689, преди да намали печалбите, за да 
се търгува на 4,286.7, което е ръст от 1% за деня. Индексът на RTS, деноминиран в долари, се повиши с 1,38 пункта до 
1,887,9 пункта. 
 
БНТ 
 
√ Компенсират работещи от затворени заради ковид бизнеси  
Работещите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради Ковид икономически 
дейности ще получават компенсация в размер на 75% от осигурителния си доход за юли за времето, през което са ползвали 
неплатен отпуск заради наложените ограничения. Това реши правителството с приемането на Постановление на 
Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на този вид финансова подкрепа до края на 2021 г. 
Когато договореното работно време в месеца, за който се изплаща компенсация, е по-малко от договореното работно 
време в месеца, от който се определя размерът й, тя ще се изплаща пропорционално. 
Месечният размер на компенсацията на самоосигуряващите се е 75% от определения със Закона за бюджета на 
държавното обществено осигуряване минимален осигурителен доход за тази категория за месеца, за който се изплаща 
компенсацията. 
Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск за работниците и служителите 
или датата на акта на държавния орган за самоосигуряващите се лица, но не по-късно от 31 декември 2021 г. 
Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени авансово с бюджетни средства 
за сметка на Министерството на труда и социалната политика. В последствие средствата могат да бъдат възстановени от 
очакваната допълнително пренасочване на средства за България през 2022 г. по линия на инструмента на ЕС за подкрепа 
на засегнатите от кризата с Ковид държави – REACT EU. 
 
√ Браншова камара "Пътища" ще предприеме действия за защита на водачите на тежкотоварни автомобили, участвали 
в протеста 
Във връзка с предприетите мерки от страна на МВР по отношение на водачите на строителна техника, участвали в 
протестите от 11.10 и 12.10.2021 г., Българска Браншова Камара "Пътища" информира, че ще предприеме всички 
необходими действия, включително правна помощ за защита на хората, които отстояваха справедливите си искания. 
МВР съобщи, че ще състави наказателни постановления на водачите на тежкотоварни автомобили, участвали в протеста 
на пътностроителните фирми в центъра на София. В момента тече процесът по призоваването на шофьорите на камиони в 
районните полицейски управления. 
От МВР посочват, че одобреният протест със съгласувателно писмо на Столичната община противоречи на наредбата за 
организация на движението на територията на Столична община, с която се забранява влизането на товарни автомобили 
и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона от 07.00 до 21.00 часа в зона „Център“. 
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При провеждане на протестните действия служителите на МВР са установили нарушаване на Закона за движение по 
пътищата и общински разпоредби. 
За забраната за влизане на тежкотоварни машини е била уведомена и Българска браншова камара „Пътища“. 
 
√ Очаква се днес здравните власти да обявят нови мерки на национално ниво  
Очаква се днес здравните власти да обявят противоепидемични мерки на национално ниво. 
От днес в област Добрич учениците от 5, 6, 8, 9 и 10 клас ще учат дистанционно, а останалите ще останат в клас. Детските 
градини ще продължат да работят. Мярката ще важи до края на месеца. 
В София, след въвеждане на новите мерки, заведения започнаха да предлагат бързи тестове на клиентите, които искат да 
ги посещават след 23 часа. Така ще бъде спазена разпоредбата за това, че ако персоналът и посетителите са ваксинирани, 
преболедували или с отрицателен тест, то заведението може да работи. 
 
√ Започва предизборната кампания за изборите 2 в 1 на 14 ноември  
Започва предизборната кампания за президентските избори и вота за 47-ото Народно събрание на 14 ноември. 
За участие в парламентарните избори са регистрирани 20 партии и 7 коалиции. 
Общо 24 са партиите, коалициите и инициативните комитети, записани в публичния регистър за изборите за президент и 
вицепрезидент. 
Централната избирателна комисия започва разяснителна кампания с пробно гласуване в цялата страна. 
 
√ Високата цена на тока: Обсъждат нови мерки за подпомагане на бизнеса  
Служебното правителство обмисля да разреши на големите индустриални компании да купуват ток директно от 
производител. Цената също вероятно ще бъде непазарна. Правителството обсъди темата с две от големите 
работодателски организации. 
Идеята предвижда големите компании, които използват много електроенергия, да имат преференции пред останалия 
бизнес когато купуват ток. 
"Ако големите енергопотребители не работят, това е проблем за цялата икономика, ние сме длъжни да изслушаме 
всички и да им обърнем внимание", заяви Валери Белчев, служебен министър на финансите. 
Компаниите настояват решението да бъде взето час по-скоро, за да няма фалити на пазара. 
"Нито един производител не може да стои на пазара и да гадае каква ще е цената на електроенергията, той е 
подписал тримесечни, шестмесечни договори за износ на неговата продукция. Просто при нас е много сбъркан 
моделът", допълни Кирил Домусчиев. 
Все още обаче няма конкретни критерии как ще бъдат избирани тези предприятия и какво ще се случи с цената на тока за 
останалия бизнес. 
"На тази среща от половин час не успях да го направя този баланс, но в рамките на следващата седмица, когато 
изясним критериите, по които ще се определят предприятията, да видим какви мощности ще са нужни за 
задоволяване на техните потребности, тогава ще се направи и конкретният анализ", добави Андрей Живков.  
Енергийният министър коментира и ситуацията с "Топлофикация София". Столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви 
днес, че Министерството на енергетиката вчера е поело ангажимент, че отоплителният сезон не е застрашен и 
"Топлофикация" ще бъде подпомогната. 
"Имаше среща, договорка няма. Предстои нова среща, на която да уточним някакви евентуални механизми за 
компенсация на "Топлофикация", каза още енергийният министър Андрей Живков. 
В момента столичното парно дължи милиони левове както на "Булгаргаз", така и на Българския енергиен холдинг. 
Дружеството вече е получило предупреждение, че доставките на природен газ към него може да спрат. 
 
Дума 
 
√ Допълнителните разходи до 16 700 000 лева ще подпомогнат културните ресори по време пандемията  
Министерският съвет прие Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 
Министерството на културата за 2021 година. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет се 
осигуриха допълнителни разходи за Министерство на културата в размер до 16 700 000 лева за сметка на средствата от 
резерва по ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет за 2021 г., предвидени по централния бюджет за 
допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други. 
Допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата са предвидени по програма „Политика в областта на 
създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено 
образование”, бюджетна програма „Национален фонд „Култура”, съобщават от ресорното министерство. 
Целта на предложения проект на Постановление е осигуряване на средства за финансова подкрепа на артисти – 
изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото, визуалните изкуства, упражняващи свободни професии; на 
частни професионални организации в областта на изкуствата и в областта на любителското творчество; на творчески 
проекти в областта на визуалните изкуства и други в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна 
епидемична обстановка; за компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и 
регионални институти.  
Разпределението на средствата е следното: 2 400 000 лв. за финансова подкрепа на артисти – изпълнители в областта на 
театралното, танцовото, цирковото, визуалните изкуства, упражняващи свободни професии в условията на извънредна 
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епидемична обстановка, с включени разходи за персонал в размер до 340 560 лв. В тази връзка Национален фонд „Култура” 
ще обяви сесии за подпомагане на артисти - изпълнители по програми. 8 400 000 лв. са предвидени за финансова подкрепа 
на частни професионални организации в областта на изкуствата и в областта на любителското творчество. Ще бъде 
допълнен наличният ресурс на Национален фонд „Култура” за частни професионални организации в областта на изкуствата 
и за разработването на нова програма за любителско творчество, която да обхваща организации, недопустими по другите 
икономически мерки на правителството за справяне с Ковид кризата. 
900 000 лева са осигурени за финансова подкрепа на творчески проекти в областта на визуалните изкуства и други в 
периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка, в тази част разходи за персонал – до 160 
000 лв., предназначени за администриране на проектните предложения. 
5 000 000 лева са осигурени за компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и 
регионални институти. Приоритетно ще се подкрепят музеи и художествени галерии, които съхраняват и представят 
движими културни ценности, по-голямата част от които – национално богатство. 
Министерството на културата изказва благодарност към Министерството на финансите за доброто партньорство и 
съдействието за осигуряването на допълнителни средства в подкрепа на културния сектор по време на пандемията от 
Ковид-19. 
 
√ Елена Йончева: Ще създадем европейски закон срещу корупцията  
Корупцията е транснационално престъпление. Когато подценяваме заплахата от нея, създаваме бърза писта, по която 
вътрешните проблеми на отделните държави членки стават общоевропейски. Убедена съм, че спешно трябва да се 
създаде механизъм за борба с корупцията, който да е общ за ЕС, а защо не и европейско законодателство. 
С тези думи евродепутатът от групата на социалистите и демократите Елена Йончева се обърна към участниците в 
международната конференция „Антикорупционната политика на ЕС. Как да бъде преодоляно десетилетие на бездействие 
в решителен момент за съюза“. Тя беше организатор на събитието, което се проведе във вторник. В дискусията в Брюксел 
и в София се включиха комисарят по правосъдието Дидие Рейндерс, зам.-председателят на Европейския парламент 
Катарина Барли, експерти от Европейската комисия, евродепутати, анализатори, университетски преподаватели и 
разследващи журналисти. В залата на Българската телеграфна агенция присъстваха адв. Андрей Янкулов от 
Антикорупционния фонд, доц. Христо Христев от Софийския университет, разследващият журналист Димитър Стоянов от 
сайта bird.bg, журналистът от независимия сайт baricada.org и СБЖ Къдринка Къдринова. 
В следващите доклади за върховенството на правото Европейската комисия не само ще констатира проблемите, 
включително в борбата с корупцията, но и ще определи конкретни препоръки към всяка държава членка, както и срокове 
за изпълнението им, съобщи еврокомисарят Дидие Рейндерс в специално видеообръщение към участниците. 
Освен с годишните доклади за върховенството на правото, Брюксел наблюдава ситуацията в България и чрез механизма 
за сътрудничество и проверка, в сила от 2007 г., а от лятото на миналата година – и чрез Мониторинговата група за 
демокрация на Европейския парламент. Всички сме наясно с основните проблеми в България - от години борбата с 
корупцията е борба на хартия - формално отчитане на резултати пред Брюксел, а понякога - и по-лошо - инструмент за 
разправяне с политически неудобни лица - опозиция, разследващи журналисти, бизнес интереси или просто – с различно 
мислещите, каза Елена Йончева по време на дискусията. С участниците тя обсъди къде се корени проблемът - в законите, 
в институциите или в хората, които ги прилагат; какво трябва да бъде направено, за да започнат българските граждани да 
усещат и да виждат резултати. 
Европейският съюз очевидно не се ползва от всички правомощия, които има, заяви Катарина Барли, зам.-председател на 
Европейския парламент (ЕП). 
Съпредседателят на Антикорупционната интергрупа на ЕП Даниел Фройнд отбеляза, че вече съществуват структури за 
борба с корупцията, които имат необходимото финансиране и с още по-добра техническа обезпеченост трябва да започнат 
да действат с по-голяма амбиция. Той напомни, че група европейски депутати, сред които и Елена Йончева, предприеха 
стъпки, за да заведат дело срещу Европейската комисия за бездействие. От началото на годината е в сила принцип, който 
обвързва европейското финансиране за държавите членки с върховенството на закона. Засега Комисията не го е 
приложила. 
Искам да оспоря впечатлението, че Комисията не иска да упражни принципа на условност, отвърна Моник Париат, 
генерален директор на главна дирекция „Миграция и вътрешни работи“ в Европейската комисия. Тя насочи вниманието 
на участниците към двете ключови мерки в новата Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС, защото, по думите й, корупцията 
не е само кражба на средства, а и заплаха за сигурността. Засилването на борбата срещу организираната престъпност ще 
предотврати генерирането на финанси, които да се използват за корупционни престъпления. Европейската комисия 
обмисля да се дадат правомощия на Европол за разследване и на такива заплахи. 
Във връзка с последните разкрития, свързани с Досиетата „Пандора“, от които става ясно, че представители на високите 
етажи във властта в различни държави членки най-вероятно прикриват съмнителни авоари, а също избягват и данъци, 
Моник Париат припомни, че комисията вече предложи своеобразно законодателство в областта на прането на пари. 
Догодина ще бъдат приложени по-сериозни правила за средствата, получени по престъпен начин, включително е 
възможно да бъдат конфискувани, каза още генералният директор. 
В отговор на въпрос, тя отбеляза, че освен необходимото финансово и техническо обезпечаване на институциите за борба 
с корупцията в ЕС, трябва да се има предвид достъпът до данни. 
Европейската комисия не направи необходимото по отношение на България, дори и с тези гъвкави инструменти за борбата 
с корупцията, с които разполага, коментира доц. Христо Христев като посочи за сравнение отношението към Полша и 
Унгария. Според него напълно може да се счита, че и България е в криза на върховенството на правото. Най-силният 
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съществуващ инструмент за контрол – ограниченията, съгласно чл. 7 от Договора за ЕС, е неприложим на практика, защото 
зависи от единодушното решение на държавите членки, каза той. За доц. Христев едни от мерките, които могат да 
подобрят ситуацията, са свързани с разширяването на функциите на европейската прокуратура и засилване на 
правомощията на ОЛАФ. 
В България няма осъдителни присъди за корупция по високите етажи на властта и основната причина за това е пълният 
монопол на прокуратурата върху функцията по наказателно преследване, каза адв. Андрей Янкулов от Антикорупционния 
фонд. Според него в сегашната ситуация много по-голям проблем би било да има осъдителни присъди, защото често 
държавната репресия се упражнява превратно, определени фигури, които са били неудобни в някакъв момент, са 
наказателно преследвани. 
Корупцията е и в медиите, заяви разследващият журналист Димитър Стоянов от сайта bird.bg – единствен партньор в 
България на международния консорциум, който стои зад разкритията на Досиетата „Пандора“. Той разказа с примери за 
разследвания, които не стигат до големите български медии, защото пазарът е малък, а понякога замесените са основни 
рекламодатели. Оказва се, че сме победили в един конкретен казус и разкрили корупция, но усилията ни на глобално ниво 
отиват на вятъра, коментира той. 
Корупцията в журналистиката се подхранва от подхода на някои издатели към медията като към продукт, който може да 
се сложи на тезгяха като в „Плод и зеленчук“, заяви Къдринка Къдринова от сайта baricada.org и СБЖ. Тя поиска защита на 
журналисти от уволнения, както и сформирането на наднационална организация, неангажирана с правителства, през която 
по конкретни критерии да се разпределя европейското финансиране за медиите. 
Всички в България говорят колко е важна борбата с корупцията, но сякаш никой не я припознава напълно като ангажимент. 
Ако търсим кой отговаря за цялостната антикорупционна политика на страната - превенция, разкриване, разследване, 
наказателно преследване – отговорностите се прехвърлят между различни институции. Предвид проблемите, които имаме 
в тази област, не трябва ли да има, например, министър, който да отговаря за изработването на цялостна концепция - да 
не се работи на парче, а да има ясна визия и този министър да носи отговорност, постави тема за обсъждане Елена Йончева. 
ЕС предлага много решения, но не може да се меси директно в сфери като разследване и наказателно преследване. За 
това е нужна решителност на национално ниво, коментира тя. Елена Йончева припомни, че наскоро мониторинговата 
група за демокрация на ЕП, от която тя е част, беше на посещение в България. Днес евродепутати от групата заседават, за 
да обсъдят първоначалните заключения от мисията. Ще направим конкретни предложения, каза Елена Йончева. 
Тя се надява скоро България да има редовно правителство, което е готово да чуе препоръките на Брюксел и желанието на 
българските граждани да живеят в европейска страна, където върховенството на правото съществува в реалния живот, а 
не само на книга. Да започнат дълбоки реформи, така че институциите най-накрая да заработят. 
 
√ Сняг блокира проходите в страната  
Сняг валя на много от високите места в страната вчера. Част от планинските проходи бяха блокирани. Много шофьори 
закъсаха по хлъзгавите пътища в Балкана. Днес се очакват обилни количества дъжд в Северна, Централна и Южна 
България. В сила ще бъде жълт и оранжев код, съобщава Нова тв. 
Повечето шофьори все още са с летни гуми и бяха изненадани от снеговалежите. На прохода „Петрохан“ се образува 
снежна покривка още от рано сутринта. 
От Агенция "Пътна инфраструктура" увериха, че следят ситуацията и снегорините работят през цялото време, където е 
необходимо. „Към момента все още няма усложнена ситуация”, обясни директорът „Поддържане на пътната 
инфраструктура” в АПИ инж. Даниел Иваничков. 
Заради силен снеговалеж през Троянския проход движението беше ограничено за тежкотоварни автомобили. Снежна 
покривка натрупа и във високите части на планините – Витоша, Рила, Пирин и Стара планина. Сняг заваля и на Шипка. 
В по-високите квартали на София - „Драгалевци”, „Бояна” и „Княжево”, също дъждът за кратко премина в сняг. Снегорините 
обработваха пътната настилка в природен парк „Витоша”.  
Радостта от първия сняг заля и социалните мрежи, където потребители пуснаха снимки и видеа от населени места по-
високите части на страната. 
 
√ Полша иска промяна в основния договор на ЕС 
Нараства евроскептицизмът у румънците  
Полша подкрепя идеята за пренаписване на Договора за Европейския съюз (ДЕС), съобщи пред Полското радио зам-
министърът на външните работи Павел Яблонски. "Без съмнение това е изход, който може да вкара европейската 
интеграция в правилната посока", каза той в отговор на въпрос, засягащ договора. "За необходимостта от реформиране на 
договора, за пренаписването му се заговори преди няколко години от лидера на управляващата партия "Право и 
справедливост" Ярослав Качински", припомни Яблонски.  
"Ние разбираме проблемите във функционирането на ЕС. Основният, с който се сблъскваме, е опитът да се разширят 
компетентността на институциите извън това, което е записано в договора. Европейските институции, поради новото 
тълкуване на правото, се опитват да включат в своите компетенции повече от това, което държавите-членки са им дали. 
Новият трактат би могъл да регулира това, ако ясно очертае обхвата на Съда на ЕС, забранявайки тълкуването на закона. 
Без съмнение трябва да обсъдим това, трябва да кажем, че днешното европейско законодателство не се спазва не от 
Полша или други страни, а от самите европейските институции", поясни зам-министърът. 
"Ако днес европейските институции принудят Полша да действа в противоречие с нейната Конституция, което следва от 
присъдата на Съда на ЕС, полските съдилища трябва да игнорират или нарушават собствените си конституционни норми. 
Това би се превърнало в прецедент, който европейските институции биха използвали в бъдеще за подобен подход към 
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други непримирими държави-членки, превръщайки ЕС в свръхдържава. Много отговорни политици разбират това", 
припомни Яблонски. 
Конфликтът между Полша и ЕС за компетентността на европейските институции продължава от няколко години. Той 
започна с недоволството на Брюксел от реформата в полската съдебна система. През декември 2017 г. Европейската 
комисия започна процедура срещу Полша за отстраняване на нарушенията на европейското законодателство. 
В края на миналата година Съветът на ЕС и Европейският парламент се договориха да въведат спазването на 
върховенството на закона като решаващ критерий при разпределението на бюджетните средства между членовете на 
общността. Става въпрос за всички средства от бюджета на ЕС, включително от Фонда за възстановяване на страните от ЕС 
след КОВИД-пандемията. Полша и Унгария, които редовно са критикувани от Брюксел относно оценката за спазването на 
върховенството на закона, се изказаха против предложението. 
На 7 октомври Конституционният съд на Полша потвърди несъответствието на правилото за доминиране на европейското 
право над разпоредбите на конституцията на страната, след като разгледа искането на премиера Матеуш Моравецки. 
Това решение предизвика нова вълна от критики от страна на Брюксел и разговори за възможността Полша да бъде лишена 
от средства от европейските фондове. 
Междувременно в Румъния се засилва евроскептицизмът. Над 2/3 от румънските граждани смятат, че тяхната страна 
трябва да защитава своите интереси, ако се сблъскат с правилата на ЕС, дори ако това би означавало напускане на Съюза, 
гласят резултатите от последното проучване по темата. То бе обхваща периода март-септември тази година.  Около 1/3 от 
анкетираните не смятат, че напускането на ЕС би засегнало националните интереси, съобщава "Юроактив". 
През септември, например, 47% от анкетираните заявяват, че Румъния има полза от ЕС, докато през март показателят е 
бил 61% процента. Членството на Румъния в ЕС е оценено като вредно от 46% от анкетираните през септември, а през март 
числото е било 35% процента. 
Изследванията показват, че безразличието към ЕС нараства сред румънците. Според проучване, проведено през март и 
юни 2021 г., съответно 64,2% и 64,8% от населението смята, че напускането на ЕС е справедлива цена за защита на 
националните интереси. Този процент нараства до 68,5% през септември. 
Сред тези, които подкрепят излизането от ЕС, почти 60% казват, че това ще засегне румънските интереси, докато за 1/3 от 
анкетираните това не е така. Повечето респонденти обаче все още вярват, че Румъния е постигнала по-добро 
икономическо развитие в рамките на ЕС, въпреки че броят им е спаднал за три месеца от 62,9% на 57,8%. 
През септември например 47% от анкетираните заявяват, че смятат, че Румъния има полза от присъединяването към ЕС, в 
сравнение с 61% през март. Членството на Румъния в ЕС е оценено като вредно от 46% от анкетираните през септември и 
35% през март. 
 
√ Посланикът на Китай Дун Саодзюн пред «ДУМА»: Готови сме за бизнес с България в пет сфери 
Втората икономическа сила в света се е посветила на глобалното благоденствие 
– Китай посреща 100-годишнината от създаването на китайската комунистическа партия като световна икономическа сила, 
каква е тайната на успеха ви?   
– Въпреки, че Китай е втората по-големина икономика в света, ние все още сме развиваща се страна. Ние не 
възнамеряваме да изпреварваме никой, просто сме съсредоточени да вършим добре своята работа. Има безброй причини 
за успеха на икономическото развитие на Китай, но ключът се крие в категоричното ръководство на Комунистическата 
партия на Китай (КПК). От основаването си КПК твърдо прие възраждането на китайската нация като своя първоначална 
мисия. След началото на реформите и отварянето към света през 1978 година. Китай само за няколко десетилетия завърши 
процеса на индустриализация, който развитите страни преминаваха в продължение на няколко столетия, и се превърна 
във втората по големина икономика в света. Приносът на Китай към световния икономически растеж в продължение на 
дълги години е около 30%.  
По пътя към новите цели Китай ще сформира нов двуциклен модел за развитие. При него вътрешният цикъл е основен, а 
вътрешният и външният цикъл се насърчават взаимно, засилва се международното сътрудничество за реализиране на 
инициативата "Един пояс, един път", чрез който ще се насърчи глобалната взаимосвързаност и повече държави и хора да 
се радват на резултатите от развитието. 
– Какво според Вас може да направи България, за да бъде ангажирана в проекта "Един пояс, един път"? 
– Инициативата "Един пояс, един път" произхожда от Китай, но възможностите и резултатите са от полза за всички страни 
и целия свят. Търговския обем между Китай и неговите партньори от инициативата надхвърлят 9,2 трилиона щатски 
долара. Инициативата се превърна в най-мащабната платформа за международно сътрудничество в света. Китай е готов 
да работи с България и с другите страни по света, придържайки се към принципа на обширния диалог, към съвместно 
изграждане, споделяне и сътрудничество, за да можем да насърчим устойчивото възстановяване на световната икономика 
и да дадем по-голям принос за подобряването на глобалното управление. 
Готови сме да развиваме сътрудничеството с България в пет аспекта. Първо, допълнително укрепване на политическата 
комуникация, подобряване работата и координацията на междуправителствените стратегии и планове между Китай и 
България и даване на по-пълноценна роля на механизмите за диалог като Междуправителствената смесена комисия за 
икономическо сътрудничество между Китай и България и бизнес асоциациите на двете страни. Целта е да създаде по-
добра среда за прагматичното сътрудничество.  
Второ, да се насърчава свързаността на инфраструктурата, да се анализира и промотира разширяването на железопътната 
връзка Китай-Европа до България. Насърчаване на развитието и сътрудничеството в областта на информационната и 
комуникационната инфраструктура, изграждането на големи центрове за данни, нови енергийни проекти, електронна 
търговия и други области.  
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Трето, поощряване на безпрепятствената търговия, улесняване на визите, логистиката и митническото оформяне. По-
добро използване на различните изложбени платформи за насърчаване модернизацията на търговията между Китай и 
България.  
Четвърто, засилване на финансовата интеграция, да се проучи формирането на по-гъвкав и прагматичен модел за 
инвестиции и финансиране, за да се подпомогне и насърчи широкомащабното сътрудничество по големи проекти между 
Китай и България.  
Пето, обогатяване на културния обмен и връзките между хората в различни форми. 
– Какви са Ви впечатленията от страната ни? 
– Вече изминаха две години и половина откакто пристигнах в България и със съпругата ми все повече харесваме "Страната 
на розите". Уникалната българска култура, красивата природа, обикновените и гостоприемни хора ни привличат все по-
дълбоко. 
Обичаме да се разхождаме по улиците и алеите, за да усетим древността и модерността на града. Също така обичаме да 
се изкачваме на високи места и да гледаме в далечината, да се насладим на великолепието на българските планини и 
реки. Изкачихме Черни връх, съзряхме от високо Седемте Рилски езера, разхождахме се в древния град Созопол, 
насладихме се на Дунав, изживяхме уникалната народна култура на Родопите, участвахме в парада на Празника на розата 
в Казанлък и с хората от София танцувахме заедно хоро, за да посрещнем Нова година. Влюбихме се във вкусните тукашни 
ястия – от картофи, боб до череши, розови домати, месо на скара, вино, а също така се научихме да правим шопска салата, 
баница, кисело мляко, сладко от рози и други специалитети. Имаме дори приятели фермери. Благодарение на тяхната 
щедрост и гостоприемство, успяхме да отидем в полетата, да видим събирането на реколтата от картофи, да усетим 
аромата на лавандулите и дамаските рози и да се насладим на удоволствието саморъчно да наберем различни плодове.  
Надявам се след епидемията да отидем в повече градове, да посетим повече музеи, да слушаме повече концерти, да 
създадем повече приятели и да задълбочим разбирането си за тази "земя на съкровищата" и нейния народ. 
Разбира се, ние няма да забравим своя важен дълг на дипломати да развиваме китайско-българските приятелски 
отношения на едно по-високо ниво. Тук най-искрено желая на България възможно най-бързо да преодолее напълно 
епидемията и пожелавам на българския народ здраве и щастие! 
– Как да се засилят икономическите и културните отношения между двете ни държави? 
– От установяването на дипломатически отношения между Китай и България преди 72 години двустранните връзки се 
развиват стабилно. За подобряване на двустранното прагматично сътрудничество и на междукултурното разбирателство 
ние имаме следните идеи: 
В областта на икономиката и търговията да се  насърчава свързването между инициативата "Един пояс, един път" и 
българския "Национален план за развитие до 2030 година". Фокусът да е към създаването на проекти в областта на 
цифровата икономика и зелената икономика. Трайно да се стимулира изграждане на демонстрационни зони за 
сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). 
Подкрепяме също така участието на България в Международното експо за вносни стоки (China International Import Expo – 
ред.), Изложението Китай-ЦИЕ (China-CEEC Expo – ред.) и други изложения. Подкрепяме и разширяването на 
икономическото сътрудничество между София, Пловдив, Варна, Велико Търново и други региони и градове с провинциите 
Цзянси, Цзянсу, Цжъдзян, Шанси и други провинции в Китай. 
В началото на тази година двете страни подписаха програма за сътрудничество в областта на културата през следващите 
четири години. В рамките на тази година ние преодоляхме негативното въздействие на епидемията, взехме участие във 
важните за другата страна големи фестивали и мероприятия на изкуството, преводи на важни съвременни литературни 
произведения от двете страни. Освен това насърчаваме двустранното сътрудничество и обмена в областта на 
образованието и туризма.  
– Какво прави китайския модел по-привлекателен за другите страни, особено за по-бедните? 
– Китайският народ върви по пътя на социализма с китайска специфика със собствената си борба и практика. Това е път на 
мирното развитие. Китай никога не би "изнесъл" китайския модел, но ако някои страни се интересуват от китайския опит, 
готови сме да споделяме.  
Първо, придържаме се към принципа да поставя хората в центъра. Генералният секретар Си Цзинпин посочва, че посоката 
на нашата цел е копнежът на хората за по-добър живот. Никоя държава не е направила толкова големи усилия в борбата 
срещу бедността, колкото Китай, и никоя друга държава не можа да извади стотици милиони хора от бедността за толкова 
кратък период от време. Комунистическата партия на Китай винаги е поставяла интересите на хората на върховно място, 
за да напредваме към общия просперитет на хората. 
Второ, придържаме се към принципа на взаимната изгода и на мирното развитие. Китай винаги е вярвал, че различните 
цивилизации, социални системи и модели на развитие в света трябва да общуват помежду си, да се учат един от друг, като 
запазват различията, вместо да играят на "живот и смърт" и на играта с нулева сума. 
Трето, търсенето на истината чрез фактите. Няма да разберете дали пътят е добър или лош, докато не тръгнете по него. 
Всички държави имат свой исторически и културен опит и едва когато намерят най-подходящия път въз основа на 
специфичните си условия, те могат да тръгнат стабилно напред. 
– Каква е реакцията на Китай към новата Студена война, обявена от САЩ и западния свят като цяло?  
– Човечеството вече е навлязло в 21-ви век, но и все още има хора, които изскачат, за да "формират групи", да участват в 
"малки кръгове" и създават "нова Студена война", с които искат да спуснат "нова желязна завеса", да използват опозицията 
на общественото мнение и да тласкат света отново към сътресения и разделения. Това, откровено казано, е презрение към 
напредъка и мъдростта на човечеството, открито връщане на историята назад, противоречие с тенденцията на времето, 
противоречие със стремежите на повечето страни и е предопределено да се провали. Печелившото сътрудничество е 
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общата тенденция и волята на хората. Китай решително се противопоставя на изкуственото създаване на т. нар. нова 
Студена война и няма да позволи такъв заговор да успее. 
Китай е страна, която се застъпва за "хармонията" от древни времена насам и поддържа традиционната концепция за 
"хармония в различията". Китай винаги се е противопоставял на опасната практика за разделяне в света според 
идеологията. Основната инициатива на президента Си Цзинпин за изграждане на споделено бъдеще за човечеството е да 
надраства различията между системите, да изостави мисленето от типа на "играта с нулева сума" и да формира обща 
посока за различните държави, нации и цивилизации. Като най-голямата развиваща се страна в света и постоянен член на 
Съвета за сигурност на ООН, Китай ще продължи непоколебимо да следва пътя на мирното развитие, непрекъснато ще 
следва взаимноизгодна и печеливша открита стратегия, ще участва активно в реформата и изграждането на глобална 
система за управление и ще продължи да бъде защитник на мира, ще допринася с китайската мъдрост за просперитета на 
човечеството. 
Забелязахме, че наскоро САЩ заявиха, че нямат намерение да ограничават развитието на Китай и няма да участват в "нова 
Студена война". Надяваме се, че САЩ ще работят с Китай и ще следват пътя на взаимно уважение, мирно съжителство и 
печелившо сътрудничество между двете ни страни. 
 
Мениджър 
 
√ Внасят днес Плана за възстановяване в Брюксел 
Правителството прие Националния план за възстановяване и устойчивост. Днес той ще бъде депозиран в Брюксел. Това 
стана ясно след вчерашното заседание на Министерския съвет. 
"Внасянето на Плана за възстановяване и устойчивост е навременен акт. Това, което сме поели като ангажимент, предвид 
необходимостта този план да е инструмент, който да работи в интерес на българските граждани, да решава социални и 
политически проблеми, така и да даде импулс на българската индустрия и бизнес, за осъвременяването им в духа на 21 
век, да има по-производителна икономика с продукти с по-висока добавена стойност. Това е акт на отговорност към 
българските граждани", заяви премиерът Стефан Янев, след което даде думата на вицепремиера Атанас Пеканов.  
"За мен е чест да обявя, че актуалната версия на този План беше финализирана и утре ще бъде изпратена към европейските 
институции", обяви Пеканов. Той припомни, че общият ресурс по Плана е 12,9 млрд. лв., но уточни, че те ще активират още 
8,1 млрд. лв. "Това ще даде ефект върху икономиката ни в размер на 21 млрд. лв. в следващите 6 години. Българският План 
за възстановяване и устойчивост е програма за дългосрочни инвестиции и реформи, които ще направят икономиката ни 
по-конкурентоспособна", допълни той. 
Финалната версия 
на Плана включва 59 инвестиционни проекта и 46 реформи. По думите на Пеканов в него е поставен по-силен акцент върху 
декарбонизацията, ще укрепи социалната и икономическата устойчивост, по-силен фокус в социалната сфера - 
здравеопазване, образование. Спрямо априлската версия на проекта (бел. ред. - на правителството на бившия премиер 
Бойко Борисов), този проект има 13 повече проекта, изтъкна още вицепремиерът. 
Атанас Пеканов припомни, че след протести и недоволство на синдикатите, бе взето решение за създаване на Държавно 
предприятие за конверсия на въглищните региони, което да осигури сигурност на българските работници във въгледобива 
при прехода към зелена икономика. 
Относно крайната дата за затваряне на въглищните централи у нас заради Зелената сделка, Пеканов поясни, че е въпрос 
на преговори с Европейската комисия. 2038 г. и 2040 г. са индикативни дати, като страната ни ще преговаря за 2040 г. 
"България работи по въпроса първите средства от механизма да дойдат още в края на 2021 година, но това е също въпрос 
на преговори", уточни Пеканов. 
Държавно предприятие, специално за въглищните райони, ще позволи на хора, съкратени в тези региони, за рекултивация 
на терените, подготовки за нови производства и нови заводи. Има достатъчно дейности за съкратените на въгледобовни 
предприятия да бъдат наети и да се случат тези инвестиции благодарение на Фонда за справедлив преход. 
 
√ Франс Тимерманс пристига в София, ще се срещне и със служебния премиер  
Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейския зелен пакт, Франс 
Тимерманс пристига на посещение в България днес, съобщиха от Представителството на ЕК в България. 
Тимерманс ще участва в събитието "Зеленият преход - решения и предизвикателства за България", на което заедно с 
комисаря по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел и 
представители на публичните институции, бизнеса, синдикатите, неправителствените организации и медиите ще се 
обсъждат възможностите и предизвикателствата, които зеленият преход поставя пред икономиката и гражданите на 
България. 
В рамките на събитието се предвижда Франс Тимерманс да проведе и двустранна среща с министър-председателя на 
служебното правителство Стефан Янев.  
 
√ Времето: Оранжев код за проливни валежи в 16 области  
Валежите продължават и днес като в много райони от Централна България ще са значителни по количество. Вятърът ще е 
слаб, в Източна България - умерен от североизток. Минималните температури ще са от 2-3 градуса на места из високите 
полета на Западна България, където сутринта дъждът ще е примесен със сняг, до 14-15 градуса по Южното Черноморие. 
Максималните ще са съответно от 5-6 градуса до 17-18 градуса. 
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Оранжев код за обилни валежи е обявен за областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, 
Търговище, Сливен, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.  
Жълт код за обилни валежи е в сила за областите Видин, Монтана, София област, София-град, Перник, Кюстендил, 
Силистра, Шумен, Бургас и Ямбол.  
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1500 метра - от сняг, в сутрешните часове в Западна България и на по-
малка височина. Ще духа умерен вятър, предимно от изток, по най-високите части на Рила и Пирин – силен от юг. 
Максималната температура на 1200 ще е около 6 градуса, а на 2000 метра - около 0 градуса. 
Над Черноморието ще е облачно с превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните 
температури на въздуха ще са между 15 и 18 градуса, приблизително колкото е температурата на морската вода. 
Вълнението на морето ще е около 3 бала. 
Слънцето в София изгрява в 07:40 часа и залязва в 18:44 часа. Продължителността на деня е 11 часа и 4 минути. 
 

 
Снимка: Национален институт по метеорология и хидрология 

 
√ Цената на газа в Европа отново нагоре. Достигна почти $1230 за 1000 куб. м  
Цената на газа в Европа при търговия на Лондонската междуконтинентална борса (ICE) в четвъртък отново се повиши над 
1200 долара за 1000 кубически метра и почти достигна $1230. 
Цената на ноемврийските фючърси в центъра на TTF в Холандия нарасна до $1229,4 на 1000 кубически метра или 102,5 
евро на MWh (въз основа на текущия курс EUR / USD, цените на ICE са представени в евро за MWh). 
Към днешна дата ценовото ускорение при синьото гориво донякъде забави растежа си и е на ниво от 1208 долара за 1000 
кубически метра. Общото увеличение на цените от началото на деня е около 7,6%, предава ТАСС.  
По-рано вицепремиерът на Русия Александър Новак в кулоарите на Руската енергийна седмица заяви пред ТАСС, че 
европейските партньори все още не са се обърнали към правителството с искане за увеличаване на доставките на газ. 
TTF определи рекордно високо ниво на 6 октомври, когато цената на газа надхвърли 1900 долара за хиляда кубически 
метра, но след това започна бързо да намалява. Високата променливост на цените на европейския пазар на газ е свързана, 
наред с други неща, с ниската заетост на съоръженията за съхранение на газ преди настъпващата зима. 
 
√ Оптимизъм завладя борсите в Европа  
Европейските акции достигнаха повече от двуседмичен връх в ранната търговия четвъртък, тъй като инвеститорите се 
надяват, че стабилното икономическо възстановяване от пандемията ще подкрепи корпоративните печалби, въпреки 
повишената инфлация, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 регистрира ръст от 4,36 пункта, или 0,95%, до 464,75 пункта. Немският показател 
DAX напредна със 133,03 пункта, или 0,87% до 15 382,41 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши 
с 55,24 пункта, или 0,77%, до 7 197,06 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 51,6 пункта, или 0,78%, до 6 648,98 
пункта. 
Технологичният индекс SX8P се повиши с 1,93%, подкрепен от поскъпването на акциите на компаниите от сектора на 
производство на чипове. Цените на книжата на ASML, AMS и BE Semiconductor се повишиха с 3,29%, 0,24% и 2,05%, след 
като тайванския гигант TSMC отчете 13,8% ръст на печалбата за третото тримесечие на фона на бума на търсенето на 
полупроводници. Секторът бе подкрепен и от поскъпването на акциите на софтуерния гигант SAP с 5,21%. 
Проблемите с веригата на доставки, глобалната енергийна криза и недостигът на работна ръка от последните месеци 
подхранват опасенията от значително повишаване на инфлацията, което може да накара централните банки да повишат 
лихвите си по-рано от очакваното и в момент, в който те обмислят постепенно прекратяване на стимулите, въведени в 
отговор на икономическите щети, нанесени от пандемията. 

https://tass.ru/ekonomika/12659607
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Докато опасенията за инфлацията продължават да оказват влияние, оптимизмът около началото на сезона на отчетите 
успокои волатилността на фондовия пазар през последните дни, довеждайки STOXX 600 само на около 3% под рекордния 
му връх. 
Анализаторите очакват печалбата за третото тримесечие на компаниите STOXX 600 да се покачи с 46,7% спрямо същия 
период на преди година, сочат данните на Refinitiv IBES. 
Акциите на френския рекламен гигант Publicis поскъпнаха с 1,86%, след като компанията повиши прогнозата си за приходи 
за цялата година, след като органичния й растеж за третото тримесечие надмина пазарните очаквания. Компанията отчете 
органичен растеж на приходите за третото тримесечие от 11,2% на годишна база. Акциите на британския й конкурент WPP 
поскъпнаха с 3%. 
Цената на книжата на TomTom се понижи с 0,23%, след като компанията предупреди, че проблемите с веригата на доставки 
в автомобилния сектор може да продължат до първата половина на следващата година. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха предимно повишения в сряда, докато инвеститорите анализираха първите 
данни от стартиралия сезон на отчетите, както и протокола от последното заседание на Федералния резерв, предаде Си 
Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones на практика остана без промяна при ниво от 34 377,81 пункта, след като в средата на 
сесията се понижи с над 260 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s  отчете ръст от 13,15 пункта, или 0,3%, 
до 4 363,8 пункта, слагайки край на серията си от три сесии в червената зона. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq също прекрати губеща серия, след като напредна със 105,71 пункта, или 0,73%, до 14 571,63 пункта. 
От протокола от заседанието на Фед през септември стана ясно, че централната банка може да започне да свива 
програмата си за изкупване на активи още в средата на ноември. 
„Участниците прецениха, че ако възстановяването продължава да върви в правилната посока, постепенен процес на 
оттегляне на подкрепата, който да завърши в средата на следващата година, би бил уместен“.    
В същото време министерството на труда съобщи, че индексът на потребителските цени в САЩ се е повишил през 
септември с 0,4% спрямо предходния месец и 5,4% в сравнение със същия период на миналата година. Икономистите 
очакваха повишение от 0,3% на месечна база и 5,3% на годишна. 
„Голяма част от инфлационния натиск е преходна, но това не му пречи да влияе негативно на активността. Днешните 
резултати, комбинирани с повишаването на инфлацията при храните и имотите, показват нарастващ натиск върху 
потребителите“, коментира коментира Сеема Шах, главен стратег в Principal Global Investors. 
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% 
В сряда банката JP Morgan даде начало на сезона на отчетите за третото тримесечие с по-добри от очакваното финансови 
резултати. През тримесечието до 30 септември нетната печалба на JP Morgan е нараснала до 11,7 млрд. долара, или 3,74 
долара на акция, спрямо 9,4 млрд. долара, или 2,92 долара на акция, през същия период на предходната година. Въпреки 
това акциите й поевтиняха с 2,64%. От началото на годината цената на книжата на банката се е повишила с 26%. 
Акциите на Apple поевтиняха с 0,42% след като Блумбърг съобщи, че компанията вероятно ще намали производството на 
iPhone 13 поради недостиг на чипове. 
Въпреки понижението при Apple технологичния сектор напредна на фона на понижаването на доходността по 10-
годишните американски облигации. Акциите на Microsoft, Alphabet и Amazon поскъпнаха с 1,17%, 0,83% и 1,14%, а тези на 
. Nvidia, Zoom и Salesforce -  с 1,30%, 4,21% и 1,94% 
Повишения в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения в четвъртък на фона на 
данните за заводската инфлация в китай. 
Според данните на Националното статистическо бюро на Китай индексът на производствените цени в страната е нараснал 
през септември с 10,7% спрямо същия месец на миналата година. Това е най-високото равнище на индекса от ноември 
1995 г. 
От статистиката обявиха още, че през септември индексът на потребителските цени се е повишил с 0,7% на годишна база, 
което е малко под очаквания ръст от 0,9%. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 3,48 пункта, или 0,1%, до 3 558,28 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 4,87 пункта, или 0,20%, до 2 399,26 пункта. Борсата в Хонконг 
остана затворена заради национален празник. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 410,65 пункта, или 1,46%, до 28 550,93 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 44,23 пункта, или 1,5%, до 2 988,64 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 регистрира ръст от 39,2 пункта, или 0,54%, до 7 311,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,56 пункта, или 0,10%, до 572,01 пункта. BGBX40 се понижи с 0,07 пункта, или 0,05%, до 132,45 пункта. 
BGTR30 остана почти без промяна, отчитайки минимален ръст от 0,2 пункта до 646,95 пункта. BGREIT напредна с 0,13 
пункта, или 0,08%, до 161,52 пункта. 
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√ Хърватия сложи таван на цените на бензина и дизела  
Хърватското правителство ограничи цените на бензина на 11.10 куни и на дизела на 11 куни (б.р. по курса за деня 1 евро 
се разменя за 7,5 куни). Налагането на пределно максимални цени беше оповестено от премиера Андрей Пленкович, 
цитиран от информационния сайт Индекс, предаде БТА. 
Съгласно закона за нефтопродуктите правителството има възможност да определи максимална цена на горивата, каза 
днес Пленкович на откритата част на правителственото заседание. 
"Като взимаме предвид сегашния момент и непредвидимите цени на горивата и с цел безпрепяствено икономическо 
възстановяване от кризата, която ни удари през 2020 г., стабилизираме цените на бензина и дизела за 30 дни", заяви 
хърватският премиер. Наредбата влиза в сила в първия ден от публикуването й в Държавен вестник. 
 
√ Масови фалити на енергийни доставчици във Великобритания  
Рекордните цени на природния газ водят до масови фалити на енергийни доставчици във Великобритания, тъй като 
фирмите не могат да покриват разходите си при държавно определените от енергийния регулатор в страната цени. Нови 
две компании доставчици на енергия са изпаднали в несъстоятелност само тази седмица. По този начин общият брой на 
фалиралите във Великобритания дружества от бранша вече е 14 от началото на годината, предаде Гардиън. 
Като основна причина за фалитите се посочва невижданият ръст на цената на природния газ, която се повиши повече от 2 
пъти от лятото насам. В същото време енергийният  регулатор на страната Ofgem фиксира таван на стойността на енергията, 
която не позволява по-малките компании да останат на пазара. Прогнозите са, че в рамките на тази година от 70 енергийни 
компании във Великобритания ще останат само 20 от най-големите. Държавата обяви, че няма да осигурява финансова 
подкрепа на фалиращите доставчици.  
„Бяхме принудени да работим на загуба поради рекордните цени и тавана на крайните цени за потребител, определяни 
от регулатора. Правилата ни попречиха да покриваме разходите си“, коментират от една от двете наскоро фалирали 
компании - Pure Planet, която доставя единствено електричество от възобновяеми енергийни източници и е собственост 
на гиганта в областта на горивата British Petroleum. От другата фалирала тази седмица фирма Colorado Energy не 
коментираха изпадането в несъстоятелност. 
От началото на годината общо над 2 млн. домакинства са били прехвърлени служебно към нов доставчик на енергия, тъй 
като досегашният им е фалирал. 
Компаниите критикуват решението на правителството да не предостави никаква помощ за фирмите в сектора. 
От регулатора пък коментират, че основният им приоритет е да защитят потребителите. От октомври средната годишна 
цена за енергийни доставки на едно домакинство в страната бе фиксирана на 1277 британски паунда, като до тогава сумата 
бе 870 паунда. 
 
√ Защо Великобритания и ЕС продължават да спорят по Брекзит  
"Да приключим с Брекзита" - такъв беше лозунгът на британския премиер Борис Джонсън по време на предизборната му 
кампания преди две години. Впоследствие Великобритания излезе от Европейския съюз след повече от четири 
десетилетия на членство и няколко години на спорове по условията на развода. Караниците обаче продължават: 
Великобритания и ЕС на 27-те продължават да си разменят обвинения и обиди, опитвайки се да решат трудните въпроси 
в отношенията си. 
Какъв е проблемът? 
Във фокуса на сегашния конфликт е Северна Ирландия, единствената част от Обединеното кралство, която граничи със 
страна, членуваща в ЕС - Ирландия. Докато Великобритания бе част от огромния единен пазар за свободна търговия на ЕС, 
нямаше прегради и хората и стоките свободно преминаваха през тази граница. Отворената граница допринасяше за 
укрепването на мирния процес, който сложи край на десетилетията на конфликт между католици и протестанти в Северна 
Ирландия, защото даде възможност на хората там, независимо от идентичността си, да се чувстват у дома както в 
Ирландия, така и в Обединеното кралство. 
С изтеглянето на Великобритания от европейския икономически ред Брекзит създаде нови бариери и контролни пунктове 
за търговията. Както Великобритания, така и Европейският съюз заявиха, че такива контролни пунктове не може да има по 
границата на Ирландия със Северна Ирландия, защото това би изложило на риск мирния процес. Алтернативата беше да 
се създаде митническа граница, която да преминава през Ирландско море и да разделя Северна Ирландия от останалите 
части на Обединеното кралство. Новата морска граница обаче създаде главоболия и бюрократични спънки за компаниите 
и ядоса северноирландските протестанти юнионисти, според които тя отслабва мястото на Северна Ирландия в 
Обединеното кралство и застрашава британската им идентичност. 
Защо конфликтът между Великобритания и ЕС избухна точно сега? 
Откакто Великобритания напусна ЕС, а с това и европейския единен пазар, започнаха да се трупат проблеми. Съгласно 
споразумението за развода британското правителство се задължи да създаде митнически пунктове, които да упражняват 
контрол върху стоките, които влизат в Северна Ирландия от другите части на Обединеното кралство. Лондон неведнъж 
отлагаше създаването на такива пунктове, което ядоса ЕС. 
Специфични проблеми възникнаха със селскостопанските и хранителните продукти, най-сериозният от които е въпросът 
със забраната за вноса в Северна Ирландия на замразени месни продукти от останалите части на Обединеното кралство, 
което накара медиите да заговорят за "война на надениците". Противопоставянето на северноирландските юнионисти на 
сделката се втвърди. Джефри Доналдсън, лидерът на Демократичната юнионистка партия, заяви във вторник, че "ако 
сделката не бъде променена, тя ще донесе на Северна Ирландия още повече вреди и нестабилност". Гневът срещу новите 
споразумения наля масло в огъня и през април Северна Ирландия преживя няколко нощи на насилие, най-вече в 

https://www.theguardian.com/business/2021/oct/13/bp-backed-renewable-energy-firm-is-one-of-latest-suppliers-to-collapse


21 

 

протестантските райони, където младежи замеряха полицаите с тухли, бомбички и коктейли Молотов. Това накара 
британското правителство да признае, че самата сделка за Брекзит, договорена от Великобритания и ЕС, подкопава 
мирния процес. 
Какво казва ЕС? 
Европейският съюз е съгласен с твърдението, че договорките за Северна Ирландия не работят добре. Вчера ЕС направи 
предложения за облекчаване на проблема чрез намаляване с 80 процента на процедурите по митнически контрол върху 
храните, растителните и животинските продукти и чрез намаляване наполовина на документите, които трябва да попълват 
транспортните компании. 
Малко преди това Великобритания отново вдигна залога, като отправи искане ЕС да премахне Съда на Европейския съюз 
като арбитър от последна инстанция за споразумението за Брекзит и да се съгласи на международен арбитраж. Много 
малко вероятно е ЕС да приеме това. Съдът на ЕС е смятан за стожер на европейския единен пазар и Брюксел се зарече да 
не подкопава собствения си правен ред. Искането на Великобритания накара някои в ЕС да започнат да се съмняват, че 
правителството на Джонсън е имало искрени намерения да спазва споразумението. 
Какво ще се случи оттук насетне? 
Европейският съюз и Великобритания заявиха, че ще проведат няколко седмици на интензивни преговори по последните 
предложения. Преговорите могат да доведат до намирането на решение или до провал: сигналите са смесени. От една 
страна, много пъти по време на Брекзита Великобритания заплашваше, че ще се оттегли от преговорите, но в последната 
минута се съгласяваше на компромис. Този сценарий може да се повтори. 
Ако британското правителство обаче продължи да настоява за премахването на ролята на Съда на ЕС, трудно може да се 
стигне до компромис. Великобритания заяви, че ако не се постигне компромис, ще задейства специална клауза, която 
позволява на всяка от страните да преустанови действието на споразумението за Брекзит, ако то причинява изключително 
големи трудности. Подобен ход би вбесил ЕС, който най-вероятно би отвърнал с правни действия и вероятно с 
икономически санкции срещу Обединеното кралство. Това би създало опасност от тотална търговска война, която би 
засегнала британската икономика много по-сериозно, отколкото Европейския съюз. Северноирландската Демократична 
юнионистка партия в същото време алармира, че правителството в Белфаст ще рухне, ако Великобритания не се откаже от 
сделката - ход, който би довел до избори и нова неяснота в региона. 
 
√ САЩ и Европа отменят тарифите за стомана до края на октомври?  
Съединените американски щати се надяват, че могат да разрешат търговския си спор с Европейския съюз относно тарифите 
за стомана и алуминий преди края на октомври, посочи пред Ройтерс източник, запознат с дискусиите. 
По този начин ще се облекчи търговията с метали между САЩ и ЕС, която беше натоварена с мита по времето на Доналд 
Тръмп. 
Търговският представител на САЩ Катрин Тай се срещна във вторник с еврокомисаря по търговията Валдис Домбровскис, 
който миналия месец заяви пред мозъчен тръст на Вашингтон, че е "умерен оптимист", че може да се постигне 
споразумение. 
Говорители на Министерството на финансите на САЩ и на ЕС отказаха коментар относно водените разговори. 
През 2018г. по време на управлението на Доналд Тръмп  американското финансово министерство въведе "Раздел 232", 
според който вносът на стомна в САЩ се облага с мито от 25%, а този на алуминий - с 10%. 
През юни САЩ и ЕС сключиха споразумение, което спря 17-годишната търговска битка за субсидии за 
самолетостроителните гиганти "Боинг" и "Еърбъс" със сходен аргумент: по-голямата заплаха, пред която са изправени 
както Европа, така и САЩ, идва от усилията на Китай да развие собствена индустрия за пътнически самолети. 
 
√ Федералният резерв може да започне да оттегля подкрепата за икономиката от средата на ноември  
Федералният резерв може да започне да свива пандемичната си програма за стимулиране на икономиката най-рано от 
средата на ноември , става ясно от протоколите от заседанието на централната банка от септември, предаде Си Ен Би Си. 
От резюме на срещата се разбира, че членовете на централната банка смятат, че Фед е близо до постигане на целите си за 
заетост и инфлация. 
Според протокола Фед ще започне да намалява настоящите си месечни покупки на активи на стойност 120 млрд. долара 
постепенно – с по 10 млрд. от държавните облигации и по 5 млрд. от ипотечни ценни книжа (MBS). В момента по 
програмата ФЕД купува месечно държавни облигации за 80 млрд. и ипотечни ценни книжа за 40 млрд. долара. 
Ако обстановката не се промени, то програмата ще бъде спряна в средата на 2022 г. 
„Участниците в срещата отбелязаха, че ако по време на следващата среща се вземе решение за започване на свиването, 
процесът може да започне към средата на ноември или декември“, става ясно от протокола. 
Следващото заседание на ФЕД е на 2-3 ноември, като потенциалния старт на ограничаването на покупките през същия 
месец се оценява като по-агресивен сценарии от очаквания от пазара. 
„Ако обявят свиване през ноември, не виждам причина да отлагат стартирането на процеса“, коментира Кати Джосун от 
Charles Schwab. Тя казва, че е била изненадана от това, че няколко члена на Фед с заявили, че „предпочитат да продължат 
с по-ускорено темпо на свиване на програмата“. 
„Това би било доста агресивен подход. Изглежда, че има доста загрижени хора, които смятат, че трябва да се действа още 
по-бързо“, добави тя. 
Президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булгард заяви във вторник пред Си Ен Би Си, че според него свиването трябва 
да бъде по-агресивно в случай, че централната банка има нуждата да увеличи лихвата през следващата година, за да се 
бори с устойчива инфлация. 
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На заседанието си през септември Федералният резерв  запази основната си лихва в диапазона от 0 до 0,25%. 
 
√ Microsoft спира LinkedIn в Китай  
Американският софтуерен гигант Microsoft обяви, че ще спре местната версия на професионалната си социална мрежа 
LinkedIn в Китай на фона на засилващата се цензура на Пекин върху интернет, предаде Си Ен Би Си. 
LinkedIn беше последната голяма американска социална мрежа, все още работеща в Китай. Платформи на социални медии 
и сайтове като Twitter и Facebook са блокирани от повече от десет години в страната, която има едни от най-строгите 
правила за цензура. Google преустанови дейностите си на китайския пазар през 2010 година. 
Microsoft посочи, че ще спре LinkedIn заради "значително по-предизвикателната оперативна среда и по-големите 
регулаторни изисквания в Китай". Вместо това компанията ще пусне сайт за търсене на работа в страната, който няма да 
има характеристиките на социална медия, вградени в LinkedIn. Новият сайт ще се казва InJobs и няма да включва социални 
новини или да позволява на потребителите да споделят постове и статии. 
Китайският интернет регулатор е отправил предупреждение още през март тази година LinkedIn да модерира по-добре 
съдържанието си в 30-дневен срок, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл". Професионалната социална мрежа влезе в Китай през 
2014 г. с ограничени характеристики, за да спази строгите интернет закони на Пекин. LinkedIn стана собственост 
на  Microsoft през 2016 година в сделка за 26,2 млрд. долара. 
 
√ Г-20 одобри план за реформа на данъчното облагане на международни компании  
Финансовите министри на Г-20 и управителите на централните банки одобриха пътна карта за устойчиво финансиране и 
прехода към нисковъглеродна икономика. Това съобщава руското министерство на финансите относно резултатите от 
последната среща на представителите на Г-20, предава ТАСС. 
"Като се има предвид спешността на екологичните въпроси, министрите и управляващите също се съгласиха да насърчат 
прехода към зелена икономика и одобриха пътна карта за устойчиво финансиране. Нейната цел е да разработи набор от 
ефективни политически мерки за прехода към нисковъглеродна икономика, както и формирането на план за приоритетни 
мерки за бъдещето", се казва в съобщението. 
Финансовите министри на страните от Г-20 одобриха план за реформа на данъчното облагане на международни групи 
компании, се посочва още в съобщението. Реформата включва две области - преразпределението на правата за облагане 
на печалбите на най-големите международни групи компании в полза на страните-потребители на стоки и услуги (стълб 
1), както и установяване на глобална минимална данъчна ставка за печалба за международни групи компании (стълб 2).  
Механизмът по стълб 1 включва данъчно облагане на международни групи компании с приходи над 20 милиарда евро в 
страни, където те получават приходи от местна аудитория, но не плащат данъци върху тях. Стълб 2 предполага привеждане 
на данъчните ставки в различните държави до минимално ниво от 15%.  
 
√ Япония разпусна парламента заради предстоящи избори  
Японският министър-председател Фумио Кишида разпусна долната камара на парламента дни преди свиканите нови 
избори. Вотът ще се състои на 31 октомври и ще е първият голям тест за Кишида, след като спечели вътрешните избори за 
лидер на партията си в края на септември, пише CNN. 
Кишида е на премиерския пост от 10 дена, а според местни медии неговата формация се надява да се възползва от 
неотдавнашния национален спад на случаите на COVID-19, за да натрупа подкрепа. 
Неговият предшественик, Йошихиде Суга, не участва в надпреварата за лидерство на Либерално-демократичната партия 
след бурен мандат, белязан от спада в обществената подкрепа на фона на борбата с овладяването на коронавируса. 
Кишида настоява за определения от него „нов капитализъм“, който включва повишаване на заплатите на средната клас и 
пакет от икономически стимули на стойност най-малко 290 млрд. долара. Той се ангажира да засили правителствената 
реакция по отношение на COVID-19 и заяви, че ще осигури безплатни бустерни дози ваксини през декември. 
 
√ ОАЕ и Южна Корея ще преговарят за свободна търговия  
Обединените арабски емирства и Южна Корея се съгласиха да започнат преговори за двустранна търговска сделка, 
насочена към разширяване на икономическите връзки между двете страни. 
Миналия месец ОАЕ обявиха, че ще търсят икономически споразумения с Южна Корея и седем други държави, сред които 
Великобритания, Индия и Турция, припомня „Ройтерс“. 
Всеобхватното споразумение за икономическо партньорство (CEPA) ще включва общи усилия за намаляване на емисиите 
на парникови газове и развитие на екологични технологии, съобщи южнокорейският министър на търговията Йе Хан-Ку. 
„Стремим се да превърнем CEPA в ново поколение споразумение за свободна търговия“, каза той на пресконференция в 
Дубай. 
Според министъра по външната търговия на ОАР, Тани Ал Зейуди, преговорите ще започнат в рамките на два месеца, а до 
споразумение ще се стигне в рамките на една година. Зейуди се надява половината от осемте споразумения CEPA да бъдат 
завършени до края на 2022 година. 
По думите му „крайната цел“ на ОАЕ ще бъде да се премахнат всички тарифи и квоти за стоки и услуги. Той допълни, че в 
плановете влизат преговори с Грузия, Украйна, Чили и Япония. 
 
√ Ердоган се отърва от противниците на намаляването на лихвите на Турската централна банка  
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган уволни членове на централната банка, които са против допълнително 
намаляване на лихвите, предаде Блумбърг. 

https://tass.ru/ekonomika/12659459
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От месните медии става ясно, че той е отстранил от длъжност управителите на турската централна банка проф. д-р Семих 
Тюмен и д-р Угур Намък Кючук, както и членът на Съвета по парична политика на банката проф. д-р Абдуллах Яваш. 
Решението дойде след среща в сряда на Ердоган с гуверньора на централната банка Шахап Кавджъоглу. 
За заместник-управител е назначен Таха Чакмак, а за член на Съвета по парична политика проф. д-р Юсуф Туна. 
След обявяването на решението турската лира се срина до ново рекордно ниско равнище спрямо долара, изтривайки 
около 1% от стойността си до 9,19 лири за щатски долар. Към 14:50 часа българско време един долар се разменя за 
9,1631 долара 
Според запознати източници Кючук е бил единственият член на комисията по паричната политика, който е гласувал срещу 
намаляването на лихвите предния месец. Яваш пък не е гласувал, защото се е заразил с COVID-19 в САЩ, където живее. 
„Уволненията вероятно са мотивирани от раздразнението на Ердоган, който е недоволен от това, че лихвите не падат 
достатъчно бързо“, коментира Хнерик Гулберг от Coex Partners. „Сега пазарите определено ще очакват допълнително 
понижаване“, добавя той. Следващото решение на Турската централна банка за лихвите ще дойде на 21 октомври. 
Ердоган, който сам се описва като „враг“ на високите лихвени проценти, вярва в нетрадиционна теория, че понижаването 
им води до по-киска инфлация. 
Той назначи Кавджъоглу за ръководител на централната банка през март, за да се отърве от Наджи Агбал след две поредни 
повишения на лихвите. Кавджъоглу остави паричната политика на страната непроменена почти 6 месеца, преди през 
септември изненадващо да обяви понижаване на основния лихвен процент със 100 базисни пункта до 18% в момент, 
когато годишната инфлация в страната се ускори до 19,6%. 
Миналата седмица от канцеларията на Ердоган от отрекоха появилите се в медиите твърдения, че президентът е започнал 
да губи доверие в Кавджъоглу по-малко от седем месеца. В сряда от  президентството публикуваха в профила си в Twitter 
снимка на двамата мъже след срещата им, която от канцеларията на Ердоган описаха като „положителна“. 
 
√ Путин: Напълно възможно е петролът да стигне 100 долара за барел  
Руският президент Владимир Путин направи прогноза, че цените на петрола може да достигнат 100 долара за барел, тъй 
като търсенето на всички видове енергийни суровини расте, предаде Си Ен Би Си. 
Енергийните цени скочиха значително по цял свят на фона на засилването на икономическата активност по цял свят, след 
като бяха премахнати голяма част от ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса. 
Миналата седмица американският лек суров петрол West Texas Intermediate премина прага от 80 долара за барел за първи 
път от 2014 г. насам. 
Путин обаче смята, че цените могат да нараснат още. По време на събитие в Москва той бе попитан дали смята, че  WTI 
може да достигне 100 долара за барел, на което отговор: „Напълно е възможно“. 
Пред журналист на Си Ен Би Си президентът обаче допълни, че Русия, както и останалите големи производители, правят 
всичко по силите си, за да стабилизират пазара. 
 „Що се отнася до Русия и нашите партньори от ОПЕК+, бих казал, че правим всичко възможно, за да стабилизираме 
петролния пазар. Опитваме се да предотвратим шокови скокове на цените. Определено не искаме това да се случва, 
защото не е в наш интерес“, добави той. 
По-рано този месец ОПЕК+, обяви, че ще се придържа към пакта за увеличаване на добива с 400 хил. барела на ден през 
ноември, въпреки че някои страни настояваха за по-голямо повишение. 
 
√ Петролът се е насочил към пореден седмичен ръст  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък и са се насочили към седмичен ръст от над 2% на фона на 
признаците за стабилно търсене и ограничени доставки през идните месеци, тъй като високите цени на природния газ и 
въглищата накараха редица купувачи да преминат към петролни продукти за генериране на електроенергия, предаде 
Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,63 долара, или 0,75%, до 84,63 долара за барел, след като 
предходната сесия добави 0,82 долара към стойността си. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,57 
долара, или 0,70%, до 81,88 долара за барел, след като в четвъртък поскъпна с 0,87 долара. 
Брентът върви към седмичен ръст от 2,7%, който ще бъде шести пореден за референтния за Европа сорт. WTI пък ще 
регистрира осмо поредно седмично повишение, този път от 3,2%. 
Междувременно Международната агенция по енергетиката заяви, че кризата в сектора ще доведе до ръст на търсенето 
на петрол с 500 хил. барела на ден. Това ще доведе до недостиг от 700 хил. барела на ден до края на годината, докато 
Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, известни като ОПЕК+, не увеличат 
по-сериозно добива, както се очаква да направят през януари. 
Администрацията за енергийна информация пък съобщи, че запасите от суров петрол на САЩ са нараснали с 6,1 млн. 
барела до 427 млн. барела в седмицата до 8 октомври. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от 702 хил. 
барела. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Кой с какви шансове тръгва в предизборната кампания и как ще се подреди политическият пъзел? Анализ на 
социолозите Геновева Петрова и Андрей Райчев 
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- За дългосрочните последици от COVID-19 и проблемите в здравеопазването - гост здравният икономист Аркадий 
Шарков 

- Ще се затруднят ли избирателите при гласуването "2 в 1" с машини? В студиото гостува Румяна Дечева от 
Обществения съвет към ЦИК 

- Каква е новата кауза на инициативата "Капачки за бъдеще"? 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- България избира президент и парламент. Началото на кампанията за вота 2 в 1. За кандидатите и следизборните 
сметки - коментар на Георги Харизанов и Слави Василев. 

- „Има такъв народ" - в управление или в опозиция след изборите. Гостува Ива Митева. 
- България избира президент и парламент. Началото на кампанията за вота 2 в 1. За кандидатите и следизборните 

сметки - коментар на Георги Харизанов и Слави Василев. 
- „Има такъв народ" - в управление или в опозиция след изборите. Гостува Ива Митева. 
- Неваксинираните да доплащат за лечението си. Защо от Асоциацията на болниците излязоха с това предложение. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 15 октомври 
София. 

- От 09.30 часа пред Паметника на летеца до сградата на Народното събрание президентът и върховен 
главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще поднесе цветя по повод Празника на авиацията и 
Българските военновъздушни сили. 

- От 9.30 ч. в зала „Витоша" на Интер ЕКСПО център ще се проведе конференцията „Зеленият преход - решения и 
предизвикателства за България". В конференцията ще вземе участие служебният премиер Стефан Янев. 

- От 9.00 ч. в Централната сграда на БАН ще бъдат представени докладите от международната научна конференция, 
организирана от Института за литература при БАН. 

- От 10.00 ч. в сградата на ВСС ще се проведе заседание на Гражданския съвет. 
- От 11.00 ч. в зала 1 на етаж 1 на „Стамболийски" № 18 ще се състои второто Общо събрание на прокурорите от 

Върховна административна прокуратура. 
- От 11.00 ч. в централата на НФСБ („Раковски" 134) коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ, БДС-РАДИКАЛИ, БНДС 

„Целокупна България" ще откри предизборната си кампания. 
- От 13.30 ч. в шоурума на "София Франс Ауто" (бул. ,,Ботевградско шосе" № 459), министърът на здравеопазването 

д-р Стойчо Кацаров ще предаде на 11 центъра за спешна медицинска помощ 18 нови оборудвани линейки. 
- От 14.00 ч. е се състои онлайн среща на тема „IT общност за граждански контрол и независимо участие на 

експерти". 
- От 19.00 ч. в Народния театър „Иван Вазов" ще се състои спектакълът „Народът на Вазов". 
- От 19.00 ч. в Софийската опера и балет ще бъде представена операта „Жената от езерото". 

*** 
Благоевград. 

- От 9.30 ч. в зала „22 септември" ще се проведе заседание на Общински съвет - Благоевград. 
*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в Културен център „Морско казино" ще бъде представена фотоизложбата „Вдъхновение от Корея". 
- От 13.00 часа в НЧ „Христо Ботев" в кв. „Победa" ще започне „Елбетици и канатици с Nanita"- ателие за везане на 

български народни шевици за приятели. 
- От 17.00 часа в Държавен куклен театър ,,Стафан Бьорклунд" (Швеция) ще представи „Мюнхаузен - твоят личен 

треньор на фантазии", като част от „Ерата на Водолея" - XI Фестивал на българския физически и визуален театър 
Бургас 2021. 

- От 18.00 часа в Културен център „Морско казино" ще бъде представена книгата „Просякът и палето", с автор 
Александра Иванова. 

- От 18.00 часа в Дома на писателя ще се състои премиера на детска книжка „Маги в селището на пчелите", с автор 
Елена Стойчева. 

- От 19.00 часа в Културния дом на нефтохимика ще започне комедията „Тя, той и още двама - трима". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър „Адриана Будевска" ще започне театралният спектакъл „Хиджиката, самураят 

от севера", като част от „Ерата на Водолея" - XI Фестивал на българския физически и визуален театър Бургас 2021. 
*** 
Велико Търново. 

- От 17.00 ч. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще бъде открита изложбата „Завръщане" на Станислав 
Памукчиев. 

- От 13.00 ч. на площадката за наблюдение на аудиовизуалния спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина" на 
ул. „Никола Пиколо" 6 коалиция ГЕРБ-СДС ще открие предизборната си кампания и ще предсатави кандидатите си 
за 4 МИР - Велико Търново. 

-  
*** 
Добрич. 
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- От 9.00 ч. в Младежки център - Добрич ще започне инициативата „Да изрисуваме заедно детската площадка в 
Балчик". 

- От 13.00 ч. в ж. к. „Балик" ще се състои младежката инициатива „От баба знам". 
- От 17.00 ч. в Художествена галерия - Добрич Марина Константинова ще представи пред добричките читатели 

поетичната си книга „Между лятото и есента". 
- От 19.00 ч. в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще се състои спектакълът „Седем". 

*** 
Пловдив. 

- От 18.00 ч. в изложбена зала „2019" ще бъде открит фестивалът „Международни отографски срещи". 
*** 
Стара Загора. 

- 18.00 ч. в РБ „Захарий Княжески" ще се състои инициативата „Есенни литературни дни". 
- От 18.00 ч. ше започне Републикански турнир по мини футбол за ветерани. 

*** 
Шумен. 

- От 20.00 ч. в състезателен център - туристическа база „Фургоните" ще се състои Държавното първенство по нощно 
ориентиране. 

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

