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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНТ 
 
√ Работодатели: Компенсацията за по-скъпия ток е недостатъчна 
Компенсацията от 50 лв. за мегаватчас, с която държавата планира да подпомогне бизнеса заради растящата цена на тока 
на свободния пазар, е крайно недостатъчна. Това коментира в "Говори сега" председателят на Асоциация на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. 
От работодателската организация настояват за по-високи компенсации. Според тях парите може да дойдат от 
свръхпечалбите от по-високата цена на електроенергията, натрупани в енергийните държавни дружества и бюджета. По 
изчисления на работодателите в някои държавни дружества и фондове, а също и в бюджета има натрупани около 2 млрд. 
лева свръхпечалба от високата цена на тока. 
Затова във вторник работодателите организират протест, подкрепен и от синдикатите, с искане за допълнителни мерки 
срещу поскъпването на електроенергията и още компенсации за купувачите на ток на свободния пазар. 
В студиото на "Говори сега" президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов потвърди, че синдикатът се присъединява 
към протеста на работодателите. Според него пари за компенсации може да се вземат не само от печалбите на държавните 
дружества, но и от частните фирми, които участват в търговията и също получават свръхпечалба от по-скъпия ток. 
Президентът на КТ "Подкрепа" коментира и проблема с планираното затваряне на въглищните централи у нас. Според 
него в Плана за възстановяване и устойчивост, който България представи на Европейската комисия, не е ясно разписано 
какви мощности ще се построят, за да компенсират спирането на производството на електроенергия от въглищните ТЕЦ-
ове. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
Radio K2 
 
√ Васил Велев и Димитър Манолов в "Беновска пита" на 16.10.2021 г. 
"Не правим протест, за да сваляме кабинета. Правим протест, за да окуражим кабинета да си свърши работата. Да му 
дадем смелост за мащабни компенсации. И то незабавни!“. Това заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев в 
предаването "Беновска пита“ на 16-ти октомври 2021 г. 
Той обясни, че и в деня на разговора цената на тока на борсата е 400 лева за мегават час, при 120 лева прогнозна цена за 
целия ценови период. Това се отнася не само до бизнеса, но и до всички потребители на свободния пазар, които са над 
600 000. Основна причина за този ръст на цените е ръстът на цената на природния газ в Европа и в целия свят. В България 
обаче по-малко от 10% от електроенергията се произвежда чрез природен газ, така че няма логично обяснение за този 
скок в цените на тока.  
„По тази причина тези иззети от болниците, училищата, детските градини, дребния бизнес пари се складират в АЕЦ 
„Козлодуй“, в НЕК, във фонда за сигурност на електроенергийната система и в бюджета. Над 2 милиарда лева ще са иззети 
в повече и складирани там. Тоест, това е едно изсмукване на живителните сили на икономиката и диплене на пари!“, 
заключи председателят на АИКБ. Той призова: „Протестът ни е на 19-ти октомври, вторник, от 12.00 часа. Времето ще бъде 
хубаво. Заповядайте всички, които не можете да плащате, или не искате да плащате тройни сметки за ток пред Ларгото на 
МС".  
А президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, който също участва в разговора, подчерта: „На работодателите им е 
особено трудно и аз им съчувствам... В момента спасението е в солидарността!" 
За повече информация, вижте видеозапис от целия разговор. 
 
Novinata.bg 
 
√ Васил Велев, Димитър Манолов: На 19-ти октомври в 12 часа, пред МС, ще спасим тока на хората  
Васил Велев – председател на УС на  АИКБ и Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“, в „Беновска пита“ 
във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и  по Радио К2 на 93.9MHz на 16-ти октомври 
2021 г., заяви позиции по следните теми: 
Протестът срещу високите цени на тока на 19-ти октомври. 

https://bntnews.bg/news/rabotodateli-kompensaciyata-za-po-skapiya-tok-e-nedostatachna-1172108news.html?fbclid=IwAR2LKHfdzxvNil4CcSWGSHtGBTfdtWFs-RvYl5nDSumncPzBsIMdqlQJDlI
https://www.facebook.com/Benovska/?__cft__%5b0%5d=AZXFWgsLrXAfx9PwqcI-0NnZ0Lts2sKffaEJVG4OilNbmQdqfYkhQKYzEFi-K8sivkTID8gOJFdnk3fVWtV0mjIbz1M-A5By0fVdYnaAut-XYwApTBLHMKpL5X5s8yyZCMtkl67x7kBFumOzjjYeYjSiX19AuZ9eO9qr15r5AChOx8dguFcRKrdG8RwLX4CNjRs&__tn__=kK-R
https://youtu.be/QiINxkt4kYA?fbclid=IwAR3DsgbnOFljHVKScbrDnA_OSs9138ZkWGjxbbrAS1DqJUx7CWk6XUimohc
http://facebook.com/iliana.benovska
http://youtube.com/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
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„Г-н Велев, правите ли бунт следващата седмица?“, попита водещата Илиана Беновска. Васил Велев отговори, че 
работодателите организират протест. Той продължи: „Не правим протест, за да сваляме кабинета, правим протест, за да 
окуражим кабинета да си свърши работата, да му дадем смелост за мащабни компенсации и то 
незабавни!“. Председателят на АИКБ обясни, че и днес цената на тока на борсата е 400 лева за мегаватчас, при 120 лева 
прогнозна цена за целия ценови период. Това се отнася не само до бизнеса, а до всички потребители на свободния пазар, 
а те са над 600 000 абоната. Основната причина за този ръст на цените е ръстът на цената на природния газ в Европа и в 
целия свят. В България обаче по-малко от 10% от електроенергията се произвежда чрез природен газ, така че няма логично 
обяснение за този скок в цените на тока. „По тази причина тези иззети от болниците, училищата, детските градини, дребния 
бизнес пари се складират в АЕЦ „Козлодуй“, в НЕК, във фонда за сигурност на електроенергийната система и в бюджета. 
Над 2 милиарда ще са иззети в повече и складирани там. Тоест това е едно изсмукване на живителните сили на икономика 
и диплене на пари!“, заключи Велев. Той призова: „Протестът ни е на 19-ти октомври, вторник, в 12 часа. Времето ще бъде 
хубаво, заповядайте всички, които не можете да плащате или не искате да плащате тройни сметки за ток пред Ларгото на 
МС!“. 
„Правилно ли да разбирам, че КРИБ няма да участва в този протест?“, попита водещата. Васил Велев отговори, че протестът 
се организира от социалните партньори – АИКБ, БСК, БТПП, Съюз за стопанска инициатива, КНСБ и КТ „Подкрепа“. Ще 
участват и десетки браншови организации. Велев продължи: „КРИБ направиха сепаративна среща, на която се опитаха да 
решат проблема за няколко предприятия. Аз питам КРИБ организация на няколко предприятия ли е, след като има над 
600 000 предприятия потърпевши? ЕК каза да помогнем на малкия бизнес, а ние започнахме от няколко големи 
предприятия, като на всичкото отгоре и на тях не може да се помогне по този начин, защото законът го забранява!“. 
Димитър Манолов заяви: „На работодателите им е особено трудно и аз им съчувствам, защото природата на бизнеса е 
егоистична по подразбиране, той гледа само себе си, а в момента спасението е солидарността. Тази работа никак не е 
проста!“. Водещата попита това обръщение за повече солидарност към Кирил Домусчиев ли е 
насочено. Манолов отговори, че може и така да се разбира.  
Васил Велев заяви, че работодателите още от лятото алармират за задаващия се проблем с високите цени на тока, искали 
са компенсации, като са посочили и пътя. Той обясни, че парите са складирани в АЕЦ „Козлодуй“, може да се получи 
авансово дивидент и те са върнат там, откъдето са взети. Велев заяви: „Хората работят цял месец и накрая идва една 
„енергийна ламя“ и обира плода на техния труд и носи тези пари в АЕЦ „Козлодуй“ и във фонда за сигурност на 
електроенергийната система! Половината надвзети пари са в АЕЦ „Козлодуй“, те не са изчезнали, не са заминали по 
тръбата на някъде и те трябва да се върнат там, откъдето са взети, за да продължи икономиката да работи. Затова ние ще 
бъдем пред МС, за да му дадем кураж да си свърши работата бързо!“. Манолов отвърна, че не може АЕЦ „Козлодуй“ да 
се изважда пред скоба, а трябва да участват всички.  
Васил Велев заяви, че държавата е обещала компенсации за бизнеса от 50 лева и то „друг път“. Тези компенсации трябва 
да бъдат доста по-високи. „Но вие искате от това правителство, което е служебно, и може би от президента Радев, който е 
неговият „гуру“, 29 дни преди избори сме, какво ще ви дадат тези хора?“, попита Беновска. Васил Велев отговори, че няма 
значение дали правителството е служебно, то е българско правителство и трябва да решава проблемите на хората. И 
двамата гости заявиха, че протестът не е политизиран.  
Водещата пожела на гостите успех на протеста. Васил Велев отговори, че няма съмнения в успеха, защото парите ги има, 
те са в България. Освен това имаме и над един милиард излишък в бюджета. Водещата попита какво очаква и в какъв срок. 
Председателят на АИКБ отговори, че искат компенсацията за октомври да се плати в началото на ноември, освен това да 
има и компенсация за август и септември, защото оттогава са големите надвземания.  
Водещата подари на гостите по едно българско знаме и конституция. Тя заяви: „Специално да благодаря на издателство 
„Сиела“ за това издание, нямаше я конституцията по книжарниците и те ми я отпечатаха за няколко дена. Или хората много 
я чета, или няма интерес към нея!“. Димитър Манолов каза: „Страхувам се, че я познаваме по-добре от тези, които работят 
с нея!“. 
Въглищните централи. 
„Тази седмица вие заедно с колегите ви от КНСБ направихте протест за запазване на въгледобива и производството на 
електроенергия от въглища. За какво ще протестирате сега заедно с работодателите?“, попита Беновска. Димитър 
Манолов отговори, че синдикатите се присъединяват към протеста на работодателите, защото повишаването на цените на 
тока е много тревожно и ще засегне всички граждани. Особено негативно се отразява този процес на сектор 
водоснабдяване и канализация. Цената на водата е изчислена при цена на тока за нейното добиване 70 лева на мегаватчас. 
В момента цената е 400 лева. За КТ „Подкрепа“ това е водещият мотив.  
„Вчера имаше едно знаково посещение в България на заместник-председателя на ЕК Тимерманс!“, продължи Беновска. 
Манолов отвърна: „Посрещнахме го подобаващо, той се ядоса. Въпреки че нашата идея беше да го посрещнем масирано 
с няколко хиляди човека, но той дойде тогава, когато се въведоха специални епидемични мерки. Не знам дали нещата са 
в корелация. И нямаше как този митинг да се случи в деня, в който Тимерманс беше тук! Но все пак го посрещнахме с една 
малка делегация, имаше свещи, попитахме го с това ли ще си светим, с печки „циганска любов“ ли ще се топлим и как ще 
я караме!“. 
Водещата припомни, че служебният премиер е заявил, че ще се стремим през 2040 г. да се откажем от въглищните 
централи. Манолов обясни, че този разговор е нелегитимен и трябва да се води по съвсем различен начин. Той продължи, 
че България има план „Климат и енергетика“ с всичките му недостатъци. Смисълът на този план е да каже какво ще се 
случи с въглищната енергетика, за да можем накрая да затворим тези централи. Тези централи трябва да бъдат затворени 
само тогава, когато бъде създадено нещо, което да ги замества. 
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„В момента имаме много коментари, хората са разтревожени какво ще стане с работещите в „Марица Изток“!“, 
каза Беновска. Манолов каза, че според него ще се случи това, което се случва винаги, когато се затварят предприятия, 
независимо какво се говори за преквалификации и т.н. Синдикатите обаче ще настояват в района на „Марица Изток“ да се 
създаде някаква заместваща индустрия. 
Васил Велев обясни, че спирането на производство на електроенергия от въглища не означава затваряне на централите 
без да има заместващи мощности и хората да останат на улицата. Затваряне означава заместващи мощности и по-добра 
работа за хората, които са там. Лошото е, че България е закъсняла повече от 10 години с план за този преход. „Сега има 
някакъв план и се тръгва от него. Трябва да се направи на национално ниво координиращ механизъм, който да стигне, ако 
не до консенсус, то поне до голяма подкрепа за този план и той да се изпълнява. Вече технологиите дават такива 
възможности, предприятията масово изграждат фотоволтаични централи за собствени нужди!“, заяви Велев. Водещата 
и Манолов попитаха какво се случва, ако предприятията работят нощем или времето е лошо. Председателят на АИКБ 
отговори, че темата е доста сложна, необходимо е да се мисли за технологии за съхраняване на енергията.  
„Може ли иронично да Ви кажа, че има и две американски централи, които ние продължаваме да издържаме!“, 
отбеляза Беновска. Васил Велев отговори, че те са част от маришкия басейн и продължи, че например в Полша цената на 
електроенергията е доста по-ниска от тази у нас, но те са направили механизъм за капацитети, търг по този механизъм и 
регламентирана държавна помощ, която продължава и след 2025 г.. Ние сме пропуснали да направим това и сега не 
можем след 2025 г. да оказваме държавна помощ на въглищните централи.  
„Нека да ви подскажа още един пример, Ангела Меркел, Германия, „Северен поток“ 2, през Балтийско море ще получават 
най-евтиния газ!“, отбеляза Беновска. Васил Велев отговори, че ние прибързано и необмислено сме сменили формулата, 
по която се определя цената на газа по дългосрочния договор. Прибързали сме да се вържем към спот пазара, защото 
тогава така е било изгодно. „Старата формула изглаждаше различията и цената 100% беше функция на дериватите на 
петрол, сега е само 30% функция на петрола, 70% е спотова цена, която за по-малко от година стигна от 200 долара до 
1200!“, обясни председателят на УС на АИКБ.  
Димитър Манолов заяви: „Лошо е, когато се вземеш за по-голям от природата. Ние не можем да управляваме климата. 
Сега очаквам да се появят някакви хора, които имат планове и как да управляваме слънцето, но ние не стъпим ли на земята, 
не се ли върнем в реалността, не ни чака нищо хубаво. И тази среща с Тимерманс, не че съм бил голям оптимист, но ми се 
искаше да започне преосмисляне на тази политика. Вместо това ни се предложи повече от същото, това е все едно да 
лекуваш алкохолик с водка!“.  
Васил Велев заяви, че ако се работи по-мащабно, може да се постигне цена при фотоволтаиците от 20 евро за мегаватчас. 
Такава енергия, с произведен водород от нея и съхранен за зимата или през нощта и върнат обратно чрез електролиза, ще 
излезе от порядъка на 65 евро за мегаватчас. Той добави: „Тоест ние имаме такова бъдеще, просто трябва по-бързо да 
вървим към него!“. 
Димитър Манолов репликира Велев, че никой не отрича този анализ, важното е обаче да имаме план и да знаем какво 
вършим. Той продължи: „Трябва да имаме ясен план, а не да ме питат кога затваряме мините? Ами затваряме ги, когато 
този водород започне да работи и когато изградим всички останали неща! Защото хората, които са там, слушайки разказа 
само в крайната му част, си казват – има някакви зли хора, които искат да ни направят зло. Защото се пита само кога 
затваряме, а не кога отваряме новите мощности, кога образоваме и т.н.!“.  
 
ТВ Европа 
 
√ Васил Велев: Кризата с цената на тока може да остави 1/3 от работещите без работа   
„Кризата с цената на тока може да остави 1/3 от работещите у нас без работа“. Това заяви в предаването „Европа сутрин“ 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Според него цените на 
електроенергията за бизнеса в момента са четири пъти по-високи от миналогодишните, като сподели, че мерките на 
служебното правителство за справяне с проблема, сред които проведеният търг от АЕЦ Козлодуй за доставка на 
електроенергия допълнително са влошили положението. Велев каза още, че утре бизнесът и синдикатите ще обсъдят 
темата с президента на среща, която обаче не променя плановете им за общ голям протест във вторник пред Министерски 
съвет: 
За повече информация вижте видеото. 
 
Manager.bg 
 
√ Васил Велев: Дадените държавни гаранции не облекчиха отпускането на кредити за бизнеса 
Васил Велев е съосновател, а от 1999 г. и изпълнителен директор на „Стара Планина Холд“ АД, а също изпълнителен 
директор на „ХЕС“ АД и „М+С Хидравлик“ АД, председател на Съвета на директорите на „Интерфининвест“ АД, управляващ 
съдружник на „БИК Холд“ ООД, „Гарант 5“ ООД, „Велев Инвест“ ООД, член на Съвета на директорите на „Елхим Искра“ АД 
и „Българска роза“ АД. Носител на редица бизнес отличия като Приз „Буров“, Бизнес-награда „Икар“ и др. Един от 
учредителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), призната за представителна на национално 
равнище организация на работодателите. Избиран е за член на Съвета на Международния конгрес на промишлениците и 
предприемачите, член на Националната комисия по корпоративно управление, член на комитета за наблюдение на 
Националната стратегическа референтна рамка (Договора за партньорство), член на Националния икономически съвет, 
заместник-председател на Икономическия и социален съвет, заместник-председател на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество и др. Носител е на редица отличия като орден „Дружба“, приз „За принос в развитието на гражданското 

https://www.tvevropa.com/2021/10/vasil-velev-krizata-s-tsenata-na-toka-mozhe-da-ostavi-1-3-ot-raboteshtite-bez-rabota/
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общество в България“, награда ”Следовник на народните будители” и др. Председател е на Съвета на настоятелите на 
Технически университет – София, заместник-председател е на Съвета на фондация „Еврика“, ротационен председател е на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели. 
Васил Велев ще е сред основните лектори в годишния банково-финансов форум „Бъдещето на парите“ на списание 
„Мениджър“. Той ще вземе участие в дискусионния панел „България в еврозоната“, който ще се проведе на 27 октомври 
2021 г. 
Събитието ще бъде излъчено онлайн в сайта www.manager.bg и Facebook събитието Четвърти банково-финансов форум: 
Бъдещето на парите. 
- Г-н Велев, има ли пропуснати възможности за растеж от българския бизнес от началото на пандемията? 
- Действително, пандемията създаде възможности за растеж в някои специфични отрасли и икономически дейности. 
Несъмнено, най-ярко се откроява случаят с куриерските услуги и сродните дейности, като доставка на храна и продукти по 
домовете, развитието на онлайн търговията, производство на предпазни средства и дезинфектанти и други подобни. 
У нас си имаме своята “success story” областта на доставките по домовете и това е продажбата на “Food Panda” на голяма 
международна компания като “Glovo”. Впрочем, имаше голяма сделка с подобен род компания и преди избухването на 
пандемията – през 2018 година, компанията „Хелоу хънгри“, която беше фактическия собственик на тогавашния лидер на 
пазара на доставките на храна по офиси и домове – BGMenu, беше закупена от 10,5 милиона евро от takeaway.com – 
публична компания, която се листва на фондовата борса в Амстердам. Хората сигурно никак не съжаляват за инвестицията 
си … 
Имаме си и история на неизползвания шанс. Държавната компания „Български пощи“ беше порицана в анализ на 
Икономическия и социален съвет, че е пропуснала възможностите за растеж, които са възникнали за нея в рамките на 
коронакризата. „Български пощи“ е член на АИКБ и ние много ценим сътрудничеството си с нея, компанията изпълнява и 
много важни социални функции, но факт е, че ги сочат като пример за пропуснат бизнес шанс. 
С една дума, виждате, че дори и в една и съща икономическа дейност, за която се смята по подразбиране, че е 
„облагодетелствана“ от ситуацията около пандемията са възможни различни сценарии. 
- Кои са предпочитаните форми на финансиране за местните компании в условията на коронакризата? 
- Би трябвало да започнем с това, че в някои отрасли, поради каприз на международната конюнктура или по някаква друга 
причина, пандемията не само, че не предизвика свиване на поръчките, а дори имаше и ръст на търсенето на продукцията 
им. Имам пред вид дейности в областта на машиностроенето и мехатрониката. Тук не става дума за отрасли или 
икономически дейности, „облагодетелствани“ от пандемията, като в описаните по-горе случаи. От друга страна, 
българската икономика е силно експортно ориентирана и дейността на редица предприятия е буквално функция на пазара 
в големи страни като Германия примерно. Цели браншове като примерно производителите на готово облекло в буквалния 
смисъл на думата се молят за здравето на германските потребители и треперят да не се стигне до нов „локдаун“ там. 
Така че, отново виждаме много различни модели на поведение. Тези, които имат поръчки, просто работят и бързат да си 
получат парите за свършеното. Тези, които стават жертва на сътресенията, предизвикани от пандемията, просто не могат 
без държавната подкрепа. Не случайно ЕС сне ограниченията за държавна помощ в началото на пандемията. 
В този смисъл, да се говори в момента за предпочитана форма на финансиране е малко неуместно. Тези, които не са 
засегнати, работят както и до сега. Тези, които са засегнати, не могат да се справят без държавната помощ. Тук не става 
дума само за туризма и за затворените по административен път бизнеси. Тук става дума и за тези, които понасят удари от 
това, че там където се пласира продукцията им (най-често в чужбина) са били наложени тежки „локдауни“, че с месеци не 
са работили магазините и така нататък. 
От тази гледна точка, прословутата мярка „60/40“ (която бихме искали да стане 100/75 – когато работим се издържаме 
сами, когато не работим – 75 на сто от отсъстващия доход да поема държавата) в началото беше неефективна. Мина време, 
докато нещата бяха коригирани и държавната помощ стана по-адекватна. Една от грешните стъпки на служебното 
правителство беше отказът му от мерките за помощ на затруднените отрасли и обявяването, че има два милиарда лева 
държавни портфейлни гаранции и който е затруднен може да изтегли кредит. 
Бих казал, че и в „мирно“ време, затруднените предприятия не търсят точно кредити. Отделен въпрос е, че банките 
възприеха държавните гаранции като бонус за себе си, а не като възможност да облекчат условията. Аз сам, като „таен 
клиент“ се уверих, че дадените държавни гаранции не облекчиха особено отпускането на кредити. 
Така че, не става дума за предпочитания – затворените по административен път компании, както и затруднените поради 
възникналите конюнктурни особености около коронакризата, просто имат нужда от държавна помощ. 
- От каква оздравителна рецепта според бизнеса се нуждае икономиката ни в момента? 
- Ако говорим точно за настоящия момент, бизнесът очаква да се реши проблемът с цената на електроенергията за 
промишлени нужди и да види внесен Плана за възстановяване и устойчивост. Проблемът с електроенергията е 
изключително сериозен. Той може да затвори предприятия, които са успели да преодолеят някак си трудностите донесени 
от пандемията. Имам уверенията на големи предприятия, особено в леката промишленост, че няма да могат да изкарат 
октомври месец ако се задържи сегашната цена на тока. 
Искам да поясня – цената на електроенергията е проблем не само на най-енергоемките и енерго-интензивни предприятия. 
Изявлението на премиер-министъра, че не само цената на тока се е повишила, но видите ли, била скочила и цената на 
металите като борсови стоки е твърде непремислено и не отговаря на реалната ситуация. От цената на тока страдат всички 
предприятия, страдат дори и предприятията с изцяло офисна дейност, когато партидата за електроенергията е на името 
на фирмата им. Изявленията, че у нас има една от най-ниските цени на електроенергията, също не са в крак с истината. 
Редица дни бяхме номер едно по цената на тока за промишлеността. Други дни бяхме номер две… Видя се, колко прави 
бяха представителите на бизнеса, когато настояваха, час по-скоро да бъде обединен пазара с Румъния. Обеща ни се за 

https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-2
https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-2
https://www.manager.bg/
https://www.facebook.com/events/159144726374671/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/159144726374671/?active_tab=about
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октомври, ще видим какво ще стане, но вече бизнесите инкасираха ударите на пиковите цени, както и на безотговорното 
поведение по отношение на включването и изключването на мощностите на ТЕЦ „Марица Изток 2“. Това беше през юли и 
август. От септември проблемът е вече европейски. Не може да понижим цените в цяла Европа, но може да компенсираме 
потребителите на свободния пазар. Антикризисните мерки за подкрепа на заетостта и доходите ще продължат в Европа 
вероятно поне до следващата пролет. Не бива да бъдем по-големи католици от Папата и да лишаваме от такава подкрепа 
българските работници и предприятия. 
Що се отнася до Плана за възстановяване и устойчивост, ние участвахме в обществените дебати по него по време на 
правителството на ГЕРБ, участвахме и в дебатите по време на служебното правителство, което реши, че трябва да 
пренапише плана. Имаме своите критики към плана. Но продължаваме да твърдим, че най-добрия план е този, по който 
вече се инвестира. Както се случва в редица европейски страни. Наши партньори, с чийто бизнес ние сме в конкуренция. 
Отсъствието на инвестиции по плана допълнително влошава конкурентната ни позиция и води до пропуснати ползи. 
Отделен въпрос е, че покрай изборите, политиците не смеят открито да заявят, че България ще получи пари, при това много 
пари, тогава когато посочи дата за затваряне на въгледобива и въглищното електропроизводство. Без да посочим дата, 
просто ще ни връщат плана, докато отговорим. Разбира се, освен дата ще трябва да разпишем и план как ще заместим 
затворените мощности и как ще осигурим работа на заетите в тях. 
 
Cross.bg 
 
√ Работодатели: Компенсацията от 50 лв. за мегаватчас е не достатъчна 
Разговорът за затваряне на въглищните централи се води отзад напред. За да затворим въглищните централи, ние трябва 
да направим нещо друго, което да може да върши същата работа, която вършат те. В момента няма нито една технология, 
която може да прави това. Това каза президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов в предаването „Говори сега" по БНТ. 
Заложените в Плана за възстановяване и устойчивост ВЕИ не могат да компенсират това, добави той. 
По думите му енергийната криза е била предизвестена, но мерки не са били взети както на национално, така и на 
европейско ниво. „По тази тема трябва да се говори и да се действа бързо. Представете си какво е това нещо, което изкарва 
и синдикати, и работодатели на площада", коментира Манолов. 
Според председателя на АИКБ Васил Велев енергийният колапс на европейско ниво се дължи на сбъркания пазарен модел 
на електроенергия в цяла Европа. 
По думите му източниците за компенсиране на свръхразходите, направени от бизнеса, могат да дойдат от свръхпечалбите 
в енергетиката в България - от АЕЦ „Козлодуй", НЕК, Фонда за сигурност на електроенергийната система и от бюджета. 50-
те лева компенсация за мегаватчас са крайно недостатъчни на фона на направените разходи, категоричен бе Велев. 
„Ще протестираме, за да се реши проблема на 600 000 абонати на свободния пазар, които в момента плащат тройно по-
скъпо за енергията, отколкото е прогнозата на КЕВР за този ценови период", обясни Велев. 
 
Fakti.bg 
 
√ Работодатели и синдикати излизат на протест във вторник 
"Компенсацията от 50 лв. за мегаватчас, с която държавата планира да подпомогне бизнеса заради растящата цена на тока 
на свободния пазар, е крайно недостатъчна". 
Това заяви пред БНТ "Говори сега" председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
От работодателската организация настояват за по-високи компенсации. Според тях парите може да дойдат от 
свръхпечалбите от по-високата цена на електроенергията, натрупани в енергийните държавни дружества и бюджета. По 
изчисления на работодателите в някои държавни дружества и фондове, а също и в бюджета има натрупани около 2 млрд. 
лева свръхпечалба от високата цена на тока. 
Затова във вторник работодателите организират протест, подкрепен и от синдикатите, с искане за допълнителни мерки 
срещу поскъпването на електроенергията и още компенсации за купувачите на ток на свободния пазар. 
Подготвят общонационален протест в София на 19 октомври заради високата цена на тока 
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов потвърди пред БНТ, че синдикатът се присъединява към протеста на 
работодателите. Според него пари за компенсации може да се вземат не само от печалбите на държавните дружества, но 
и от частните фирми, които участват в търговията и също получават свръхпечалба от по-скъпия ток. 
Президентът на КТ "Подкрепа" коментира и проблема с планираното затваряне на въглищните централи у нас. Според 
него в Плана за възстановяване и устойчивост, който България представи на Европейската комисия, не е ясно разписано 
какви мощности ще се построят, за да компенсират спирането на производството на електроенергия от въглищните ТЕЦ-
ове. 
 
Darik News 
 
√ Протест на работодателите и синдикатите във вторник 
„Обезщетението в размер на 50 лева на мегаватчас, с което държавата планира да подпомага бизнеса поради 
нарастването на цените на електроенергията на свободния пазар, е крайно недостатъчно.“ 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал на България, каза за БНТ „Говори сега“. 
Работодателската организация изисква по -високо възнаграждение. Парите могат да дойдат от излишната печалба от по-
високите цени на електроенергията, натрупани в държавните енергийни компании и в бюджета, казаха те. Според 
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изчисленията на работодателите някои държавни компании и фондове, както и бюджетът, са натрупали около 2 милиарда 
лева свръх печалба от високата цена на електроенергията. 
Ето защо във вторник работодателите, с подкрепата на синдикатите, организираха протест с искане за допълнителни мерки 
срещу по -високите цени на електроенергията и увеличаване на компенсациите за купувачите на електроенергия на 
свободния пазар. 
Те подготвят национален протест в София на 19 октомври заради високите цени на тока. 
Димитър Манолов, президент на Подкрепа, потвърди пред БНТ, че синдикатът се присъединява към протеста на 
работодателите. Според него компенсационните пари могат да бъдат взети не само от печалбите на държавни компании, 
но и от частни компании, които участват в търговията, а също така получават свръх печалби от по-скъпа електроенергия. 
Президентът Подкрипа коментира и проблема с планираното затваряне на електроцентрали на въглища в България. 
Според него планът за възстановяване и устойчивост, който България представи пред Европейската комисия, не посочва 
ясно какъв капацитет ще бъде изграден, за да компенсира прекъсването на производството на електроенергия в 
електроцентрали на въглища. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Компенсацията за по-скъпия ток е недостатъчна 
Според работодателите в някои държавни дружества и фондове, а също и в бюджета има натрупани около 2 млрд. 
лева свръхпечалба 
Компенсацията от 50 лв. за мегаватчас, с която държавата планира да подпомогне бизнеса заради растящата цена на тока 
на свободния пазар, е крайно недостатъчна. 
Това коментира в "Говори сега" по БНТ председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
От работодателската организация настояват за по-високи компенсации. Според тях парите може да дойдат от 
свръхпечалбите от по-високата цена на електроенергията, натрупани в енергийните държавни дружества и бюджета. По 
изчисления на работодателите в някои държавни дружества и фондове, а също и в бюджета има натрупани около 2 млрд. 
лева свръхпечалба от високата цена на тока. 
Затова във вторник работодателите организират протест, подкрепен и от синдикатите, с искане за допълнителни мерки 
срещу поскъпването на електроенергията и още компенсации за купувачите на ток на свободния пазар. 
В студиото на "Говори сега" президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов потвърди, че синдикатът се присъединява 
към протеста на работодателите. Според него пари за компенсации може да се вземат не само от печалбите на държавните 
дружества, но и от частните фирми, които участват в търговията и също получават свръхпечалба от по-скъпия ток. 
Президентът на КТ "Подкрепа" коментира и проблема с планираното затваряне на въглищните централи у нас. Според 
него в Плана за възстановяване и устойчивост, който България представи на Европейската комисия, не е ясно разписано 
какви мощности ще се построят, за да компенсират спирането на производството на електроенергия от въглищните ТЕЦ-
ове. 
 
АИКБ 
 
√ ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  
Дата, час и място: 18 октомври 2021 г., понеделник, от 16.00 часа, в Българска телеграфна агенция (бул. „Цариградско 
шосе“ № 49) 
Тема: “Драстичното увеличение на цената на електроенергията за небитовите потребители и организиране на 
общонационален протест” 

 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
На 18 октомври 2021 г., понеделник, от 16.00 часа, в Българска телеграфна агенция национално представителни 
работодателски и синдикални организации – АИКБ, БСК, БТПП, ССИ, КНСБ и КТ “Подкрепа”, ще представят общата си 
позиция относно драстичното увеличение на цената на електроенергията за небитовите потребители. 
На пресконференцията ще получите и подробна информация за насрочения за 19 октомври т.г., вторник 
общонационален протест за незабавни компенсации на небитовите потребители. 
В пресконференцията ще участват: 

1. АИКБ: Васил Велев – председател; 
2. БСК: Мария Минчева – заместник-председател; 
3. БТПП: Цветан Симеонов – председател; 
4. ССИ: Виолина Накова – председател; 
5. КНСБ: Пламен Димитров – президент; 
6. КТ „Подкрепа“: Димитър Манолов – президент; 
7. Конфедерацията на българския туристически бизнес: Ричард Алибегов – председател. 

Благодарим Ви и Ви очакваме! Вашето присъствие е важно за нас. 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АИКБ ПО НЕДОПУСТИМИ СЕПАРАТИВНИ ПРЕГОВОРИ С НЯКОЛКО ФИРМИ  
         ПОЗИЦИЯ НА 

АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 

http://www.bica-bg.org/
http://www.bia-bg.com/
http://www.bcci.bg/
https://ssibg.org/
https://knsb-bg.org/
http://podkrepa.org/
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ПО НЕДОПУСТИМИ СЕПАРАТИВНИ ПРЕГОВОРИ С НЯКОЛКО ФИРМИ 
Асоциация на индустриалния капитал в България предупреждава още от началото на лятото на тази година за 
необходимостта от спешни и решителни действия, поради стремителното нарастване на цените на електрическата 
енергия. 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. Над 600 000 небитови потребители 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. 
През последната седмица цените на тока отбелязаха поредни рекорди и българските работодатели, изправени пред 
риск от масови фалити, подготвят протестни действия. На този фон, с изумление от медиите научихме за организирана 
от правителството среща само с една организация и огласеното след срещата намерение да се предложи сключването 
на двустранни договори за обезпечаване на една малка група предприятия с електрическа енергия на ниска цена. 
Подобно действие противоречи на европейското и на националното законодателство, представлява недопустимо 
нарушаване на правилата на свободна конкуренция, тъй като фаворизира и поставя в привилегировано положение 
няколко фирми. АИКБ предупреждава, че подобно решение е невъзможно за изпълнение, защото е незаконно, тъй 
като Законът за енергетиката забранява извънборсовото сключване на двустранни сделки. 
АИКБ настоява категорично преговори да се водят с всички национално представителни организации на 
работодателите, а не само с една и заедно със социалните партньори ще огласи исканията си по време на Национален 
протест на 19 октомври 2021 г. от 12 часа пред Министерски съвет, към който каним всички засегнати фирми и граждани 
да се присъединят! 
 
В. Банкеръ 
 
√ АИКБ срещу преговарянето само с избрани фирми 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява държавата да води преговори с всички национално 
представителни организации на работодателите, а не само с една във връзка с  ефектите от 
високите цени на тока за бизнеса.  
В изпратена позиция до медиите от Асоциацията отбелязват, че заедно със социалните партньори ще огласят исканията си 
по време на Национален протест на 19 октомври от 12.00 часа пред Министерския съвет.  
"АИКБ предупреждава още от началото на лятото на тази година за необходимостта от спешни и решителни действия, 
поради стремителното нарастване на цените на електрическата енергия. 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. Над 600 000 небитови 
потребители 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", отбелязват за пореден 
път от Асоциацията.  През последната седмица цените на тока отбелязаха поредни рекорди и българските работодатели, 
изправени пред риск от масови фалити, подготвят протестни действия. На този фон, с изумление от медиите научихме 
за организирана от правителството среща само с една организация и огласеното след срещата намерение да се предложи 
сключването на двустранни договори за обезпечаване на една малка група предприятия с електрическа енергия на ниска 
цена. Подобно действие противоречи на европейското и на националното законодателство, представлява недопустимо 
нарушаване на правилата за свободна конкуренция, тъй като фаворизира и поставя в привилегировано положение няколко 
фирми. АИКБ предупреждава, че подобно решение е невъзможно за изпълнение, защото е незаконно, тъй като Законът за 
енергетиката забранява извънборсовото сключване на двустранни сделки. 
 
Economy News 
 
√ АИКБ: МС преговаря сепаративно с избрани фирми  
Асоциация на индустриалния капитал в България предупреждава още от началото на лятото на тази година за 
необходимостта от спешни и решителни действия, поради стремителното нарастване на цените на електрическата 
енергия. Потребителите на електроенергия, закупена на свободния пазар, не могат да издържат на сегашното ниво на 
цената й. В държавата с най-скромни възможности в ЕС често се плаща най-скъпата електроенергия и цената е вече 
непосилна. Над 600 000 небитови потребители 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. 
През последната седмица цените на тока отбелязаха поредни рекорди и българските работодатели, изправени пред риск 
от масови фалити, подготвят протестни действия. На този фон, с изумление от медиите научихме за организирана от 
правителството среща само с една организация и огласеното след срещата намерение да се предложи сключването на 
двустранни договори за обезпечаване на една малка група предприятия с електрическа енергия на ниска цена, отбелязват 
от АИКЛ в писмо до медиите. Подобно действие противоречи на европейското и на националното законодателство, 
представлява недопустимо нарушаване на правилата на свободна конкуренция, тъй като фаворизира и поставя в 
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привилегировано положение няколко фирми. АИКБ предупреждава, че подобно решение е невъзможно за изпълнение, 
защото е незаконно, тъй като Законът за енергетиката забранява извънборсовото сключване на двустранни сделки. 
АИКБ настоява категорично преговори да се водят с всички национално представителни организации на работодателите, 
а не само с една и заедно със социалните партньори ще огласи искан 
 
News.bg 
 
√ От АИКБ призовават служители на болници, театри, училища да протестират с тях  
Над 600 000 небитови потребители в България, които закупуват електроенергията на свободния пазар, са подложени на 
ценови шок. Това са 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, пише в 
становище на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Членове на Асоциацията ще заявят исканията си, едно от които е равнопоставеност на фирми и организации, по време на 
Национален протест на 19 октомври 2021 г. от 12 часа пред Министерския съвет.  
Те предлагат да има 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. Парите да се вземат от 
свръхпечалбата на производителите на електрическа енергия, собственост на държавата чрез авансово изплатен 
дивидент. Свръхпечалбата е платена е от всички небитови потребители и вече е налична в банковите сметки на АЕЦ 
"Козлодуй", НЕК и енергийните дружества, уверяват от АИКБ. 
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-скъпия ток и цената е вече непосилна. 
Заради рекордите на цените на тока българските работодатели, изправени пред риск от масови фалити, подготвят 
протестни действия, пишат от АИКБ. 
Те припомнят, че от медиите са научили, че правителството се среща само с една организация и огласеното след срещата 
намерение да се предложи сключването на двустранни договори за обезпечаване на една малка група предприятия с ток 
на ниска цена. Подобно действие противоречи на европейското и на националното законодателство, представлява 
недопустимо нарушаване на правилата на свободна конкуренция, тъй като фаворизира и поставя в привилегировано 
положение няколко фирми. 
ОТ АИКБ предупреждават, че подобно решение е незаконно - Законът за енергетиката забранява извънборсовото 
сключване на двустранни сделки. Те настояват преговори да се водят с всички национално представителни организации 
на работодателите, а не само с една. 
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, обобщават от АИКБ. 
Те изтъкват, че изпълнителната власт наблюдава 3 пъти по-скъпата цена на електроенергията от прогнозата на КЕВР с 
равнодушие. 
От АИКБ апелират потребителите на ток 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 за участие в протеста. 
Изразяват следните 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. 

Припомняме, според бившия енергиен министър от ГЕРБ Делян Добрев има сериозни съмнения за ефективността при 
управлението на ТЕЦ "Марица Изток 2", а работодателите дадоха ТЕЦ "Марица изток 2" и БЕХ на главния прокурор Иван 
Гешев, защото те смятат, че двете държавни дружества умишлено поддържат ликвидността на енергийната система ниска, 
с което се уврежда интересът на държавата и нейното дружество ТЕЦ "Марица изток 2". 
По-рано през деня ДАНС влезе в ТЕЦ "Марица Изток 2".  
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Власт, бизнес и синдикати обсъждат мерки срещу високите цени на ток и газ  
Президентът Румен Радев инициира дискусия за мерките срещу високите цени на природния газ и електроенергията. 

https://news.bg/energy/krib-poiska-preki-dvustranni-dogovori-za-tok-s-aets-i-nek.html
https://news.bg/bulgaria/rabotodatelite-dadoha-tets-maritsa-iztok-2-i-beh-na-geshev.html
https://news.bg/crime/dans-vleze-v-tets-maritsa-iztok-2.html
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Служебният премиер, министри на енергийни дружества, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР), представители на синдикатите и бизнеса ще обсъждат мерки срещу високите цени на тока и синьото гориво, както 
и възможността за компенсиране на домакинствата и бизнеса. 
До 1 януари догодина цените на тока и парното и топлата вода за битовите потребители остават непроменени, а 
председателя на енергийния регулатор Иван Иванов увери: 
„Комисията за енергийно и водно регулиране ще предприеме всички възможни мерки да не допуснем прекалено голямо 
увеличение на цените“. 
Правителството вече обяви, че обмисля държавни помощи за бизнеса заради скъпата електроенергия. 
„Суми, които нашите изчисления показват, че е напълно възможно да бъдат от порядъка на 50 лева на мегаватчас за 
изразходвана енергия“, обясни премиерът Стефан Янев. Той обаче уточни, че за целта е необходима актуализация на 
бюджета за тази година. 
„Без тази актуализация това преразпределение няма да се случи през месец декември. М бюджета за 2022 г. ние ще 
заложим този механизъм да бъде валиден през първите 6 месеца на годината.“ 
Сред мерките за намаляване на цената на тока за бизнеса е промяна на методиката за определяне на цените от доставчик 
последна инстанция, откъдето се снабдяват над 250 хиляди малки и средни фирми в Българя“. 
„С тази промяна сметките им ще намалеят с около 30 лева на мегаватчас електроенергия. Тази мярка ще може да се 
комбинира и с с помощта от 50 лева за мегаватчас изразходвана електроенергия, когато тя влезе в сила“, обясни Янев. 
На срещата ще бъде обсъдена и позицията на Българя пред Европейския съюз. Очаква се на Европейски съвет тази седмица 
лидерите на държавите членки да дискутират проблема с ръста на цените на енергията и мерките на национално и 
европейско равнище. 
 
√ ЕК получи Плана за възстановяване и устойчивост на България  
Европейската комисия получи Плана за възстановяване и устойчивост от България, в който страната ни иска безвъзмездни 
средства в размер на 6,6 млрд. евро. 
Българският план е структуриран около четири стълба - иновативна, зелена, свързана и справедлива България. 
Предстои Комисията да даде оценката си за документа въз основа на 11-те критерия, установени в регламента. Две от 
основните изисквания, на които той трябва да отговаря, са поне 37% от разходите да са предвидени за инвестиции и 
реформи за целите в областта на климата и поне 20% — за цифровия преход. 
Говорителката на Европейската комисия Верле Нойтс поясни: 
"Комисията ще оцени плана според 11-те критерия, заложени в инструмента за възстановяване и устойчивост. Също така 
тя ще направи оценка дали в него се предвиждат поне 30 на сто от средствата за климатичните цели и дали в  инвестициите 
и реформите са заложени поне 20 на сто за цифровия преход". 
Нойтс добави, че един от критериите, по които ще се оценява документа, е дали в него са заложени механизми, които да 
гарантират, че там няма конфликт на интереси, корупция, измами и възможности за двойно финансиране. 
След като Комисията даде оценката си, Съветът на ЕС има четири седмици, за да приеме предложението на ЕК. 
Европейската комисия е получила до този момент 26 плана, като е дала светлина на 22 от тях. В момента тя продължава 
оценката си за плановете на Полша, Унгария и Швеция. 
 
√ Рекордно ниска безработица от 4,7% през септември  
Рекордно ниска безработица от 4,7% отчита Агенцията по заетостта през месец септември. 
Регистрираните безработни са били близо 155 хиляди. Спрямо август понижението е 0,2%, а спрямо септември миналата 
година с 2,5%. 
През септември в бюрата по труда са се регистрирали над 22 000 души, започналите работа са 18 500. Две трети от 
устроените на работа са намерили заетост в реалната икономика. 
Заявените от бизнеса работни места също нарастват и са над 17 000, най-много от секторите преработваща промишленост, 
образование и търговия, ремонт на автомобили. 
 
√ Министър Кацаров: Вечерен час и тотален локдаун не се налагат засега 
До края на деня или най-късно утре ще бъдат уточнени допълнителните противоепидемични мерки в страната. Това заяви 
пред БНТ служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров. Този следобед той ще се срещне с експертния съвет към 
Министерство на здравеопазването, с директори на болници и РЗИ-та. 
Министърът не даде подробности за готвените мерки, но заяви, че на този етап вечерен час и тотален локдаун не се 
налагат. 
Относно натискът върху болниците заради нарастването на заболеваемостта от коронавирус, министърът заяви, че не 
всички болници приемат болни с Covid-19, но броят им нараства. 
Според здравния министър капацитетът на софийските болници не е изчерпан, става дума за проблем с координацията. 
Кацаров уточни, че на този етап няма предложение за въвеждане на зелен сертификат в училищата. 
 
√ Загуби от 450 млн. лв. в областта на туризма през лятото  
Българската икономика е претърпяла загуби от 450 милиона лева в областта на туризма това лято. Спадът на приходите от 
нощувки е най-голям в област Бургас - над 250 млн. лв., изчисляват анализатори. 
През трите месеца – юни, юли и август, броят на реализираните нощувки в страната е 11,3 млн. Ръстът е значителен в 
сравнение с 6,3 млн. през 2020 г., но е много далеч от близо реализираните 16,5 млн. нощувки през 2019 г. 
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Спадът в приходите от нощувки през трите месеца е най-голям в областите Бургас, Варна, Добрич, София и Пловдив. 
Туризмът се възстановява бавно благодарение на държавната подкрепа и на облекченията в изискванията за пътуване в 
Европа, смятат от Института за пазарна икономика, откъдето прогнозират значителни проблеми в следващите месеци. 
Заради присъствието на България в черните списъци на държавите с висок риск от разпространение на Covid-19, високата 
заболеваемост и ниската ваксинация, които поставят под съмнение зимния сезон. 
 
√ Поскъпването на газа и тока в Испания заплашва и работни места  
Рязкото поскъпване на природния газ и на тока в Испания заплашва и работни места, тъй като фирми намаляват 
производството. 
Много фабрики са решили да не работят в часовете с най-скъп ток и дори временно да спрат работа. 
Не е изключено и фирми да преместят дейността в страни с по-ниски производствени разходи, предупреждават 
профсъюзите и бизнес сдруженията в Испания. 
Поскъпването на тока се отразява и на потребителската кошница. 
Основни продукти като олиото са поскъпнали с 20 процента, увеличени са и наемите, посочват испански медии. 
 
√ Заев обеща победа на местните избори в повечето общини  
На пресконференция час след полунощ лидерът на СДСМ и премиер на Северна Македония Зоран Заев обеща победа в 
повечето общини, т.е. спечелване на повече кметски места от ВМРО-ДПМНЕ във втория тур на местните избори. 
Заев обяви, че СДСМ печели на първи кръг в Струмица, Крива Паланка, Карпош, Център, Кочани, Делчево, Крушево, Ресен, 
Дойран, Македонска Каменица, Куманово, Скопие и други. 
Премиерът изрази надежда, че на втория тур неговата партия ще получи гласовете на коалиционните партньори, т.е. 
гласовете на гражданите, гласували за кандидати за кметове от онези партии, които няма да участват във втория тур. 
Борбата продължава, злото заплашва, каза Заев и призова гражданите да излязат и да гласуват на втория тур. 
По думите му вторият кръг ще определи посоката, в която ще се движи политическата сцена, но все пак е убеден, че СДСМ 
ще запази своето господство и ще спечели повече общини.  
 
√ Рекордна консумация на природен газ в Русия и готовност за увеличаване на доставките за Европа  
Консумацията на природен газ в Русия достигна рекорд, но от Москва обявиха, че са готови да увеличат доставките за 
Европа, ако това бъде поискано. Това заяви вицепремиерът Александър Новак в интервю за телевизия Россия 1. 
Производството на руски природен газ и доставките за Европа вече са почти рекордно високи, но трябва да завършим 
попълване на собствените ни газови хранилища, преди да увеличим количествата за европейския пазар, предупреди 
Александър Новак и уточни, че това ще стане до края на октомври. 
Новак не уточни колко са големи руските газови хранилища, но посочи, че европейските имат недостиг от около 25 
милиарда кубични метра газ. 
Той настоя, че високото търсене в Русия няма да попречи на увеличаване на доставките за Европа. 
Цените на природния газ в Европа се повишиха с 800% тази година, след като възстановяването от пандемията засили 
търсенето. 
В телевизионното интервю Александър Новак предупреди, че повторения на сегашната енергийна криза в Европа не е 
изключено и в бъдеще, но Москва ще поддържа диалога с европейските партньори. 
 
БНТ 
 
√ Стефан Янев и Франс Тимерманс обсъдиха Плана за възстановяване на България  
След своето участие в конференцията "Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“ министър-
председателят Стефан Янев проведе среща със заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс. 
Във фокуса на разговора бяха актуални теми в контекста на "зеления преход“, перспективите пред неговото реализиране 
и националните предизвикателства и възможности в това отношение. Акцент бе поставен върху Плана за възстановяване 
и устойчивост (ПВУ) на България с оглед неговото финализиране и представяне пред Европейската комисия. 
В тази връзка премиерът Янев призова за бърз подход по отношение на последващото му разглеждане, доколкото следва 
своевременно да се пристъпи към неговото изпълнение, каквото е и очакването на българските граждани. Той подчерта, 
че без значение от спецификите на политическата ситуация у нас, реализирането на Плана за възстановяване и устойчивост 
е изключително важно за хората. 
В тази връзка заместник-председателят на Европейската комисия Тимерманс се ангажира, че в хода на прегледа и анализа 
на националния ПВУ ще бъде отчетена специфичната ситуация, в която страната ни се намира, както и 
предизвикателствата, пред които е изправена. 
По време на разговора премиерът Янев подкрепи виждането, че солидарността следва да бъде основен принцип в рамките 
на ЕС, но същевременно подчерта необходимостта от гъвкавост, така че да се намират най-правилните решения. В този 
контекст Янев даде пример със сложната ситуация, в която се намира България и в контекста на ангажиментите по 
изпълнението на "Зелената сделка“, и с оглед на функциите, които се налага да изпълнява кабинетът, които не са типични 
за служебен такъв. По отношение на предстоящото заседание на Европейския съвет, в рамките на което лидерите от ЕС ще 
обсъдят рязкото покачване на цените на енергията и мерките, които могат да бъдат да приложени в това отношение, 
премиерът изрази очакване да се вземат гъвкави и осезаеми решения. 
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По време на дискусията Тимерманс обърна внимание на предстоящата Конференция по Рамкова конвенция на ООН за 
изменението на климата - COP 26, която ще се проведе в Глазгоу в периода от 31 октомври до 12 ноември 2021 г. и на която 
ще се поставят важни въпроси, имащи отношение към прехода и ограничаването на въглеродните емисии. 
В хода на разговора Янев обърна внимание на ядрената енергетика като важен компонент в енергийния микс и устойчив 
фактор за изграждане на нисковъглеродна енергийна система, наред с възобновяемите източници. В този контекст бяха 
обсъдени ролята на природния газ като преходен енергиен източник и перспективите по отношение на използването на 
водорода. 
 
√ Здравният министър: Налагат се допълнителни мерки, на този етап вечерен час и локдаун – не  
Ситуацията е много сериозна, много напрегната. Нарастващият брой на новите случаи и запълнените интензивни легла 
налага да се въведат допълнителни ограничителни мерки. Това каза в "Денят започва" по БНТ служебният министър на 
здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. 
Той обясни, че днес следобед е насрочил срещи с експертния съвет към МЗ, с директори на болници и РЗИ-та и до края на 
деня или най-късно утре ще бъдат уточнени допълнителни мерки. 
Какви са те - нека да кажат експертите, категоричен беше министърът без да конкретизира с определени мерки. 
Той обаче заяви, че на този етап вечерен час и тотален локдаун не се налагат. 
Д-р Кацаров коментира и недоволството на частните езикови и танцови школи и очакваните от тях фалити, ако се стигне 
до евентуално ново затваряне. 
Ситуацията е изключително сериозна и тук са необходими усилията на всички хора - и на туристическия бранш, и на тези в 
образователната сфера, на всички хора в обществото. Ние се опитваме мерките, които прилагаме, да са максимално 
щадящи за всички. Не смятам, че нито сме закъснели, нито прибързали с мерките, категоричен е министърът. 
По въпроса за проблемите с ковид центровете у нас, министърът заяви: 
Това е едно от най-добрите неща, което сме направили. За първи път НЗОК заплаща лечение на болни с остри 
заболявания. Ковид зоните не заместват системата на здравеопазването. 
По думите на Кацаров, има приблизително 100 ковид зони, които са сключили договор с НЗОК и всяка от тях може да 
изписва лекарства. 
Относно натискът върху болниците заради нарастването на заболеваемостта от коронавирус, министърът заяви, че не 
всички болници приемат болни с ковид, но броят им нараства. 
Правим всички възможно да не забраняваме плановия прием, тъй като ковид не е единственото заболяване. 
Забраната на плановите операции е крайна мярка, тя трябва да бъде наложена накрая, в последния възможен 
момент. На този етап, смятам, че не е необходимо. 
Според здравния министър, капацитетът на софийските болници не е изчерпан, става дума за проблем с координацията. 
Постъпването в болница само по себе си не е решение, смята д-р Кацаров. Той цитира данни от статистиката, според които 
всеки седми човек, постъпил в болница, е починал. 
Това е едно сериозно заболяване, не бива да се подценява. Засега единствената възможност да се предпазим от него, 
е ваксинацията, категоричен е д-р Кацаров. 
Той обясни, че около 1400 лв е клиничната пътека, по която се лекуват болните от ковид. 
Тази цена се определя от НЗОК и БЛС, това е осреднена цена, в някои случаи разходите са повече, в други са по-малко, 
допълни министърът. 
Болниците получават допълнително финансиране всеки месец. Смятам, че финансово системата е доста добре осигурена 
към този момент, убеден е д-р Кацаров. 
Той уточни, че на този етап няма предложение за въвеждане на зелен сертификат в училищата. 
Днес разширеният съвет по епидемиология ще разгледа тези въпроси, но такова предложение специално за децата, няма, 
каза министърът. 
Не съжалявам за никое решение, което сме взели към този момент. Апелирам към хората да спазват правилата, да 
спазват предприетите мерки. Ако ние всички не участваме в този процес, резултатът няма да бъде успешен, призова 
д-р Кацаров. 
В нито един момент не съм имал усещане, че изпускам контрола, категоричен е той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Валентин Николов, БЕХ: Европа няма проблем с нашите централи, а с добива на въглища  
Работещо решение ли е изграждането на парова газова централа в Маришкия басейн, като гледаме цената на природния 
газ? Не ни ли прави тази централа още по-зависима от "Газпром" и като цяло енергийната ни система, която е по-свързана 
с газ, отколкото с други енергийни източници? В Бизнес.БГ темата коментира изпълнителният директор на БЕХ Валентин 
Николов. 
"Европа няма проблем с нашите централи, по-скоро има проблем с добива на въглища. Тя иска да посочим краен срок, 
в който ще преустановим работата с въглища. По ред причини, във връзка със Зелената сделка и новите икономически 
модели до 2050 г., които предвиждат да сме нулево емисионна икономика трябва да направим така, че да не се 
замърсява околната среда", заяви Николов. 
Според директора на БЕХ планът до 2038-2040 г. позволява плавен преход, позволява и да се финансират проекти като 
парогазовата централа в Маришкия басейн. Газта се приема като преходно гориво към възобновяемите източници. 
"Знаете, че освен Плана за развитие, има и план за Стара Загора, за региона. Честно казано, парогазовата централа 
е наистина добър вариант, но аз лично бих заложил инвестиции в София и "Топлофикация София", каза Николов.  

https://bntnews.bg/news/zdravniyat-ministar-nalagat-se-dopalnitelni-merki-na-tozi-etap-vecheren-chas-i-lokdaun-ne-1172221news.html
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По думите му така ще бъдат намалени загубите за пренасяне на енергията от Маришкия басейн към София, ще се намали 
цената на тока, но и дружеството ще може да придобие повече ликвидност и да изплати дълговете си. 
"Парогазовата централа в Маришкия басейн ще бъде на конкурентен принцип, ще се състезават частни субекти, 
които да я изградят и да получат финансиране за пускането ѝ в експлоатация", обясни Николов. 
Цената на електроенергията е висока, защото има дефицит на работата в региона, допълни той. Трябва да мислим за 
съханение на енергията, но и за други базови мощности като ядрените централи. 
"Ние не можем да си позволим да не плащаме на доставчиците на газ, защото има дефицит. Дългът към "Булгаргаз" 
е над 100 млн. лв., а към нас е 714 млн. без лихвите", коментира той задълженията на "Топлофикация София". 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Икономически живот 
 
√ Ударници и сметкаджии: кои страни поискаха заеми по плановете си за възстановяване?  
Анализът е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
В момента Европейският съюз се намира в позицията да предлага на своите членове това, което тук обичаме да наричаме 
„пари срещу реформи“. Възможностите, които дава Механизмът за възстановяване и устойчивост на държавите от ЕС да 
подпомогнат икономиките си и да се върнат по-бързо на пътеката на ускореното и устойчиво икономическо развитие чрез 
трансформация и структурна промяна, са безпрецедентни. Създадена е такава среда за европейските държави – разбира 
се за тези, които имат идея и желание да се реформират според дадените от ЕС насоки и поставени ограничения, но и с 
оглед на специфичните за всяка икономика предизвикателства и слабости – която те сами трудно биха могли да постигнат. 
От едната страна стоят правилата и изискванията на Механизма, а от другата – обемът и обхватът на финансирането.  
Безвъзмездните схеми за финансиране на предложените проекти за реформи в плановете за възстановяване на отделните 
държави предварително са ограничени от страна на Комисията[1] до 338 милиарда евро по текущи цени, като те се 
разпределят между отделните държави на база на следните принципи[2]: 

• 70% от общата стойност на грантовете се разпределят на база на населението на страните членки, реципрочната 
стойност на БВП на глава от населението и средния размер на коефициента на безработица за последните 5 години 
(2015 – 2019 г.), сравнен със средната стойност за ЕС; 

• За останалите 30%, вместо коефициента на безработица се взема предвид наблюдаваната реална промяна[3] на 
БВП за 2020 г. и наблюдаваната кумулативна промяна на БВП за периода 2020 – 2021 година. 

Освен тях, Механизмът предвижда и допълнителни 385,8 млрд. евро под формата на заеми за 27-те страни членки, като 
всяка страна има право в своя план за възстановяване и устойчивост да поиска заемно финансиране в размер на до 6,8% 
от своя брутен национален доход (БНД) за 2019 г. 
Вече 25 страни са подали своите национални планове за одобрение пред Комисията (без Нидерландия и България), като 
разпределението между безвъзмездна помощ и заеми е представено на графиката по-долу. 
 

 
 

https://bntnews.bg/news/valentin-nikolov-beh-evropa-nyama-problem-s-nashite-centrali-a-s-dobiva-na-vaglishta-1172166news.html
file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1056-1060/1059/Ð�Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ñ�_Ñ�Ð½Ð´_Ð·Ð°ÐµÐ¼Ñ�%20Ð�Ð�.docx%23_ftn1
file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1056-1060/1059/Ð�Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ñ�_Ñ�Ð½Ð´_Ð·Ð°ÐµÐ¼Ñ�%20Ð�Ð�.docx%23_ftn2
file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1056-1060/1059/Ð�Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ñ�_Ñ�Ð½Ð´_Ð·Ð°ÐµÐ¼Ñ�%20Ð�Ð�.docx%23_ftn3
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Голяма част от държавите членки показват предпочитания към безвъзмездните схеми. Засега 18 държави не предвиждат 
да използват заемните инструменти на Механизма. От останалите 7 единствено Италия и до известна степен Румъния 
дават приоритет на заемите. Това не е изненадващо поради няколко причини. Първо, безвъзмездните помощи 
обикновено са предпочитани, тъй като се считат за “лесни пари“ – финансиране от общия бюджет на съюза, което 
държавата ще получи, без да й се налага да мисли по какъв начин ще върне някога. Второ, грантовете по-лесно се 
обвързват с реформи, които държавата и нейната администрация да извършва. Трето, заемите допълнително увеличават 
задлъжнялостта на държавите, което е съществено бреме за част от тях, докато безвъзмездното финансиране е приход в 
бюджета и подобрява фискална позиция. 
Планът на Италия е интересен, тъй като включва разнообразни схеми и инструменти за финансиране на проектите и 
реформите на страната. Италианският план предвижда безвъзмездно финансиране в размер на 68,9 млрд. евро и заем в 
размер на 122,6 млрд. евро. С изключение на две категории, а именно – Н. „Устойчива транспортна инфраструктура“ и О. 
„Мрежи, услуги и телемедицина за териториална здравна подкрепа“, които ще се финансират само със заеми, за всички 
останали категории Италия иска както безвъзмездно, така и дългово финансиране. 
Въпреки всичко обаче изглежда, че огромен заемен ресурс – близо половината от предложеното от Комисията, ще остане 
неизползван – страните са заявили заеми общо в размер на около 166 млрд. евро от възможните 389 млрд. 
Разпределението към момента показва, че едва 34% (при планирано 47%) от финансирането на националните планове на 
европейските държави се базира на заемни инструменти (графика 2). Изгодните условия за заеми, които Комисията 
предлага, явно не се оказват достатъчно привлекателни. Вероятно поради тази причина и Комисията е оставила 
възможността държави, които искат да получат допълнително заемно финансиране (ако например решат да извършат 
допълнителни реформи), да го направят до 31-ви август 2023 година, но в този случай трябва да представят преработен 
план за възстановяване. 
 

 
 
Възможна хипотеза е, че общественото мнение като цяло е много по-бдително при харчене на публичен ресурс, осигурен 
със заем, докато за т. нар. грантове в известна степен има толерантност към ефективността. Често на въпроси за ползата и 
цената на даден инвестиционен проект, финансиран с безвъзмездни средства „отвън“, се отговаря с аргументи, че парите 
така или иначе са заложени, че няма да се връщат, че иначе ще се загубят и т.н. От друга страна, поне на теория, ако парите 
трябва да се връщат, макар и за много десетилетия и при ниска лихва, поне плахо се поставят въпроси за ефективност, за 
нужда, за представяне на финансов модел, за очаквани приходи или спестяване на разходи и др. 
Очакваме да видим какъв избор е направило българското правителство за финансиране на своите реформи чрез Плана за 
възстановяване и устойчивост, като можем само да се надяваме, че то ще използва максимално предоставените от 
Комисията финансови и други възможности. 
[1] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility
_.pdf 
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN 
[3] Има се предвид реалният спад на БВП. 
 
√ Задължително влагане на 30% рециклирани суровини в съдовете за напитки  
Предстои приемането на Наредба за ограничаване на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна 
употреба. Проектът предвижда задължение за влагане на рециклирана суровина в съдовете за напитки – 30%, и цел от 90% 
разделно събиране на РЕТ бутилки. Целта е да се приложат поетапни мерки за промяна на потребителските модели. 
Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева в рамките на участието си в международната 
конференция „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“. 

file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1056-1060/1059/Ð�Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ñ�_Ñ�Ð½Ð´_Ð·Ð°ÐµÐ¼Ñ�%20Ð�Ð�.docx%23_ftnref1
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf
file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1056-1060/1059/Ð�Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ñ�_Ñ�Ð½Ð´_Ð·Ð°ÐµÐ¼Ñ�%20Ð�Ð�.docx%23_ftnref2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1056-1060/1059/Ð�Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ñ�_Ñ�Ð½Ð´_Ð·Ð°ÐµÐ¼Ñ�%20Ð�Ð�.docx%23_ftnref3
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По думите й, от ключово значение за мерките срещу измененията на климата е по-разумното използване на суровините, 
като промяната трябва да обхваща целия производствен цикъл. Новите цели за 2035 г., заложени в Закона за управление 
на отпадъците, са 65% повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци и ограничаване на депонирането до 10%. 
Политиката на МОСВ предвижда още разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 
включително изграждане на площадки за предаване на отпадъци от домакинствата, с което да бъдат осигурени 
допълнителни възможности за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, които сега не са обхванати в системите. В 
подкрепа на разделното събиране е необходима и цялостна промяна в начина на събиране на смесени битови отпадъци 
и преминаване към заплащане на услугите пропорционално на количеството и обема на отпадъците. 
 
√ Скъпи опаковки  
Българите плащат повече от други европейци за управление на отпадъците, a в същото време получават 
незадоволителни резултати, включително в рециклирането. С новия европейски данък „пластмаса“ ще плащаме още 
повече. Предлагат се седем мерки за стратегическо подобряване на управлението на отпадъците в България… 
Три пъти ще плащат българските граждани за част от своите пластмасови отпадъци – за опаковките. Първи път плащат като 
потребители под формата на продуктова такса, която организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки (ОООО) 
събират от производители и вносители, а тя се калкулира в цените на дребно. Още веднъж плащат като местни 
данъкоплатци чрез такса битови отпадъци. Но с въвеждането на европейски данък върху нерециклираните пластмасови 
опаковки ще платят и трети път. 
В корените на това стои сегашната неефективна система за разделно събиране, в съчетание с липсата на надеждна и 
подробна информация за количествата и потоците на отпадъците. Това позволява „изтичане“ на голяма част от тези 
пластмасови отпадъци в околната среда или до попадането им в смесените твърди битови отпадъци. Местните 
данъкоплатци поемат разходите за почистване, транспорт и третиране на отпадъците (за чието оползотворяване вече са 
платили), а общностите в близост до инсталации за депониране и изгаряне на отпадъци понасят невидимите, но сериозни 
здравни рискове. 
Високи разходи за управление на отпадъците  
За управление на отпадъци България отделя средно 0.62% от БВП на година за периода 2015-2019 г. Това е един от най-
високите проценти, отделян за отпадъци сред държавите в ЕС и е близо два пъти по-висок от разходите на Балтийските 
републики и Румъния. Данните сочат, че България има по-високи разходи за управление на отпадъците в сравнение със 
страните в региона. 
 

Забележка: Управлението на отпадъците включва събиране, третиране и депониране.  
Източник: Евростат, данни по COFOG 

 
Разходите за управление на отпадъците са важна разходна част от държавния и общинските бюджети, като за покриването 
им общините събират от гражданите и фирмите такса „битови отпадъци.“ Определянето на дължимите такси за 
гражданите и фирмите става на база на данъчна оценка на имота или балансова стойност на активите, което 
реално принуждава по-големи обекти или такива със скъпо оборудване да плащат повече, без значение колко отпадъци 
генерират. 
Например, има общини, в които предприятие с персонал 600 души формира 50-70% от общите приходи от такса „битови 
отпадъци“, при население на общината над 50 000 души. При сегашния вариант за определяне на такса „битови отпадъци“ 
липсва стимул за намаляване на отпадъците, а стойността на таксата не отговаря на индивидуалния принос.  
Приходите от такси обаче не са достатъчни и от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) и от Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) се предоставят допълнителни средства за изграждане 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_exp&lang=en
https://www.bia-bg.com/focus/view/21291/
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на регионални системи за управление на отпадъците, рекултивация на стари депа за отпадъци и други подобни 
инвестиции. 
Разходите за управление на отпадъците са съществена разходна част от държавния бюджет и бюджетите на 
общините 
За 2019 г. разходите за управление на отпадъци в България възлизат на 1.6% от общите държавни разходи и 7.2% от 
разходите на местното управление. Данните сочат, че за управление на отпадъци България отделя най-висок дял от 
бюджета си в сравнение със страните в региона и изразходва над два пъти по-висок дял от държавния си бюджет от 
средната стойност за ЕС. 
 

 
Източник: Евростат, данни по COFOG 

 
Независимо от това, голяма част от материалната стойност на отпадъците се губи. 
Въпреки значителните инвестиции за подобряване на системата за управление на отпадъците – само по приоритетна ос 
„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 са изплатени 266 млн. лв.  (данните са извлечени на 12 Окт 
2021), делът на рециклираните битови отпадъци у нас остава нисък. 
 

 
Източник: Eurostat, Recycling rate of municipal waste 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_exp&lang=en
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/PriorityLines
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/PriorityLines
http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/PriorityLines
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/T2020_RT120
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По данни на Евростат, българите генерират 18.7 кг отпадъци от пластмасови опаковки на глава от населението за 
година (2018 г.) От това количество, само 59% стигат до етапа на рециклиране, а останалите отиват или в околната среда, 
или се озовават в смесените битови отпадъци и най-често биват депонирани или изгаряни.  
Това е валидно особено, макар и не само, за населените места, които не се обслужват от организациите по 
оползотворяване. По данни на Екологично сдружение „За Земята“ от морфологични анализи, проведени в няколко 
български общини, смесените битови отпадъци преди сортиране и третиране съдържат близо 14% пластмасови 
отпадъци от опаковки. 
В допълнение към данните от Eurostat, доклад на международната неправителствена организация Reloop показва, че на 
година на човек от населението в България се губят 113 пластмасови бутилки, „изтекли“ в околната среда или в общия 
битов отпадък, без да бъдат рециклирани или повторно използвани. 
 

Изгубени еднократни пластмасови контейнери за напитки на глава на населението по държави 

Източник: What we waste report, Reloop 
 
Какво представлява новият данък пластмаса?  
На сайта на Европейската комисия е обяснено: “От 1 януари 2021 г. съществува нов собствен ресурс на ЕС, който 
представлява национална вноска въз основа на количеството нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки. 
Този собствен ресурс е тясно свързан с приоритетите на политиките на ЕС. Очаква се той да насърчи държавите 
членки да намаляват отпадъците от опаковки и да стимулира прехода на Европа към кръгова икономика чрез 
изпълнение на Европейската стратегия за пластмасите. Същевременно това дава възможност на държавите да 
определят най-подходящите политики за намаляване на замърсяването с отпадъци от пластмасови опаковки в 
съответствие с принципа на субсидиарност.”  
Държавите членки дължат единна ставка от 0.80 евро за килограм нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса. 
Предвид изчислените 53.6 хил. тона пластмасови отпадъци от опаковки, които не се рециклират, годишният данък 
„пластмаса“ за България би следвало да е около 43 млн. евро. Заради по-ниския от средния за ЕС брутен национален доход 
на глава от населението е предвидено значително намаление. И все пак, според изчисленията на Центъра за европейски 
политики очакваното годишно задължение на България по този данък ще е 20 912 800 евро.  
Седем предложения 
За да се избегне „тройното плащане“ за едно непълноценно управление на отпадъците, е необходимо да се внесат редица 
промени в сегашния режим. Основните насоки са три: по-точно отчитане на отпадъците, по-справедливо финансиране на 
управлението на отпадъците, както и стратегически решения за отпадъците от опаковки. 

1. Да се пристъпи към реформа на управлението на битовите отпадъци, стремяща се към разделно събиране „от 
прага на дома.“ 

2. Определянето на размера на такса „битови отпадъци“ да става на база на генерираното количество отпадъци. 
3. Необходимо е да се обобщават и анализират данни за управлението на отпадъци от опаковки на общинско 

равнище. Съставът на отпадъците, с отчитане на дела на опаковките, да се изследва по актуализирана методика и 
да се публикува на годишна база, заедно с общинските разходи. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_waspac&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_waspac&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_waspacr&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_waspacr&lang=en
https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/04/What-We-Waste-Reloop-Report-April-2021-1.pdf
https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/04/What-We-Waste-Reloop-Report-April-2021-1.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/plastics-own-resource_bg
https://www.cep.eu/en/eu-topics/details/cep/the-eu-palstic-tax.html
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4. Част от продуктовите такси да се разпределят към общините, пропорционално на разходите по отпадъците от 
опаковки за сметка на общинския бюджет. Това е особено необходимо за населени места, необслужвани от 
организациите по оползотворяване. 

5. Необходим е независим одит на четирите национални Организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки, 
който да определи действителното количество опаковки – пуснати на пазара, събрани разделно и рециклирани – 
тъй като има значително разминаване между количеството на общо пуснатите на пазара опаковки от пластмаси 
на национално ниво, отчетено от НСИ и количеството на отпадъците от опаковки от пластмаси, които са 
декларирани от организациите по оползотворяване[i]. 

6. Производителите да поемат тежестта на новия европейски „пластмасов данък“, наложен върху всеки килограм 
нерециклиран отпадък от пластмасови опаковки, за да бъдат стимулирани да предлагат опаковки за многократна 
употреба и годни за рециклиране опаковки, и да инвестират в разширяване и повишаване на ефективността на 
системата за разделно събиране. 

7. Въвеждане на депозитна система за опаковки от напитки (пластмаса, метал, стъкло). Това ще спести много 
обществени разходи за почистване, ще повиши рециклирането, ще подобри чистотата на обществените места и 
ще помогне да се намалят националните задължения по новия данък „пластмаса.“ 

 
[i] Доклад от 22.06.2021 г. на Сметната палата одитира изпълнението на „Управление на отпадъци от пластмаса.“ Това не 
отменя отговорността на МОСВ да назначи собствена проверка (особено предвид това, че Сметната палата дава на МОСВ 
срок до 31.06.2022 г. за изпълнение на препоръките). 
 
√ Бъдещето на енергетиката в малките ядрени реактори 
В плана си за развитие на Франция до 2030 г., който предвижда инвестиции от 30 млрд евро, президентът Еманюел Макрон 
поставя като цел номер едно изграждането на малки ядрени реактори с иновативна технология. 
Залагането на тях като съставни елементи на новите ядрени централи представлява коренна промяна в ядрената политика 
на Франция, която досега се съсредоточаваше върху изграждането на мрежа от централи с реактори с все по-голяма 
мощност. 
От малки към големи и отново към малки реактори 
„Тези реактори са с мощност под 300 MW. Това е значително по-малко от сега действащите, които са с мощност 
между 950 и 1 300 MW. Някои от тях, като този във Фламанвил, достигат даже до 1 600 MW“, казва Джордо Локатели, 
експерт по ядрени централи в Миланския политехнически университет. 
Частите на тези реактори са серийно производство, след това се транспортират на място, където се сглобяват и където 
могат лесно да бъдат адаптирани към съответните нужди. Това е нещо като моделът на ИКЕА, приложен в ядрената 
енергетика. 
Тази стандартизация ще облекчи производстово на основните елемнти на ядрените централи. Забавянето в строителството 
на централата във Фламанвил показа на какви препятствия може да се натъкнем при изграждането само на един такъв 
супермощен реактор тип XXL. 
Но курсът кам малките реактори, в който Франция иска да участва, представлява стъпка назад по отношение на мощността. 
„През 60-те години започнахме с малки реактори като се насочвахме към по-мощни с цел да реализираме значителни 
икономии“, подчертава италианският експерт. 
Но тази логика изглежда достигна своя предел. „Атомни централи като тази във Фламанвил са не само много скъпи, но 
и изграждането им е прекалено сложно и отнема дълго време“, отбелязва Локатели. Изисква се не само влагането на 
милиарди за построяването им, но също да се намерят купувачи, които са готови да изчакат, понякога дори и до десет 
години, за да започнат да възвръщат инвестициите си. 
Модел в противовес на Китай 
Моделът с изграждането на гигантски централи не е достъпен за всеки. Те „изискват огромно финансиране и способност 
да се мобилизира ноухау, неща, които са все по-недостъпни, освен в страни, където предприятията имат подкрепата 
на държавата като Китай или Русия“, смята специалистът по въпросите на енергетиката Никола Мазучи от Фондацията 
за стратегически изследвания. Според него ориентирането към малки реактори представлява стратегически избор за 
Франция, за да може да остане конкурентоспособна пред страни като Китай, чиито амбиции в областта на ядрената 
енергетика стават все по-големи. 
Освен това се разкриват нови пазарни ниши, които трябва да бъдат заети. До 2025 г. почти ¼ от съществуващите ядрени 
мощности в света трябва да бъдат закрити, поради остаряването на реакторите. Малките реактори не са необходими само 
да заменят остаряващия парк на сега действащите реактори или на централите на въглища, които трябва да преустановят 
дейността си по екологични причини. „Като се има предвид, че това е много гъвкава технология, те могат да се 
използват за реализирането на смесени програми, които целят не само производството на електроенергия“, 
подчертава Локатели. „Тези реактори могат да бъдат използвани за обезсоляването на водата – важно 
предизвикателство пред редица региони като Средния изток или Индия, те могат да служат за производство на 
водород или за генерирането на топлина в по-студените райони.“ 
Сигурността им, поне на теория, може да бъде още един аргумент в тяхна полза в сравнение с традиционните реактори. 
Инцидентът в цетралата във Фокушима трайно навреди на репутацията на ядрената енергетика, а инцидентът в АЕЦ 
Тайшан в Китай през юли 1921 г. показа, че и най-новите реактори не са застраховани от технически проблеми. 
Предвид това, малките ядрени реактори имат по-голям потенциал, поне на теория, от гледна точка на сигурността, защото 
имат по-малко ядрено гориво. Ядреното замърсяване в случай на инцидент може да бъде по-лесно ограничено поради 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/skapi-opakovki/#_edn1
https://ikj.bg/glasove-mneniya/skapi-opakovki/#_ednref1
https://www.bulnao.government.bg/media/documents/OD_otpadaci_0921.pdf
https://ikj.bg/novini/10-te-tseli-na-makron-za-nezavisimi-frantsia-i-evropa/
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наличието на по-малко количество ядрени материали и поради това, че могат по-лесно да бъдат предприети мерки за 
безопасност на място. 
Липса на опит 
Но всичко това е само теория. Нито едно от горепосочените предимства на малките реактори не е потвърдено на пратика. 
В момента има около 70 налични проекта, но огромното мнозинство от тях са в първите си стадии на разработване. 
„Главното безпокойство свързано с тази технология е липсата на прецеденти“, признава Локатели. И не само в 
сравнение с традиционните реактори. 
Трябва да се тръгне от нулата, за да се изгради цялата производствена верига, което е твърде скъпо. „Само създаването 
на модела може да струва един милиард евро. И след това трябва да бъдат убедени достатъчно голям брой клиенти, 
за да стане рентабилна инвестицията. Това е ядрената версия на проблема за яйцето и кокошката: по-добре ли е 
първо да се построят производствените вериги, за да бъдат убедени потенциалните купувачи или първо да бъдат 
намерени клиентите, на които да се продадат тези реактори“, заключава италианският специалист. 
И дори идеите за малките реактори да не са само празни приказки, Франция вече бележи изоставане, подчертава Мазучи. 
В САЩ например, има най-малко един проект, който е получил зелена светлина от органите по ядрена безопасност и цяла 
една екосистема започва да се изгражда около тази технология. 
 
√ Европа допусна грешки, обясни Путин кризата с газа  
Руският президент Владимир Путин заяви, че в условията на тежката криза в цените на енергията в света и по-специално в 
Европа е от „изключителна важност“ стабилизирането на газовия пазар, на който страната му е ключов играч. 
При откриването на форума „Руска енергийна седмица“ в Москва той посочи, че е необходимо създаването на 
„дългосрочен механизъм за стабилизирането на пазара на енергия, което е много важно в тази трудна ситуация“. 
Според него европейските държави, на които Русия осигурява 1/3 от нуждите им от природен газ, през последните години 
са допуснали „грешката да заложат на невидимата ръка на пазара“ и да се задоволяват с покупки на дребно вместо да 
разширят дългосрочните си договори с Москва. Той още веднъж подчерта факта, че Русия е „надежден“ партньор, който 
спазва всичките си „договорни задължения“ и че взривът на цените не е по-нейна вина. 
Запасите от газ в Европа са на най-ниското си равнище 
Русия заяви готовността си да увеличи доставките за Европа, но изглежда, че обвързва това с подписването на нови 
дългосрочни договори. „Ако има искания, (за допълнителни доставки на газ), това ще бъде само чрез установяване на 
нови договорни задължения„, изтъква министърът на енергетиката Николай Шулгинов. 
След взривното покачване на цените през последните седмици, Путин даде да се разбере, че е възможно да се „помисли 
за евентуално увеличаване на доставките на газ за Европа“ с цел стабилизирането им. 
Световната енергийна криза се дължи най-вече на увеличаването на търсенето в резултат на възстановяването на 
икономиката след отпадането на многобройните рестрикции, свързани с пандемията Ковид-19. Така съвкупност от 
фактори намали предлагането, което провокира взрива на цените до невиждани досега равнища. 
В Европа запасите от газ са на най-ниското си ниво. Изчерпването започна от продължителната зима на 2020 г. и 
хранилищата още не са достатъчно запълнени. Към това се прибавя и малкият принос на възобновяемите енергии, по 
конкретно на ветрогенераторите, поради метеорологични причини. В този контекст погледите са обърнати към Москва. 
Критиците обвиняват Русия, че се възползва от ситуацията, за да оказва натиск за сключването на нови дългосрочни 
договори в период, когато ЕС се опитва да диверсифицира доставчиците си, както и да осигури бързото пускане в 
експлоатация на новия газопровод Северен поток 2, за който Путин подчертава, че е в сърцето на енергийната сигурност 
на Европа. 
 
Мениджър 
 
√ Ръст в търсенето на хлебна пшеница на Софийската стокова борса 
На Софийската стокова борса хлебната пшеница се търси в големи количества на цена 435 лв./тон, продавачите обаче искат 
600 лв./тон, съобщават от борсата.  
Фуражният ечемик се търси на цена от 310 лв./тон, царевица - на 320 лв./тон. Маслодайният слънчоглед също е с високи 
цени - 890-900 лв./тон "купува", но продавачи няма. Всички цени са без ДДС.  
През седмицата имаше традиционно сделки за енергоносители. Продаваше се автомобилен бензин А95Н в диапазон 
1860-1975 лева за 1000 литра; бензин А100Н - на 2225-2241,67 лв./хил. л; дизелово гориво Б6 - от 1860 до 2039,90 лв./хил. 
л и дизелово гориво на 1990 лв./хил. л. Газьолът се продава в диапазон 1841,36-2066,36 лв./хил. л, а газ пропан бутан - от 
980,00 до 1250 лв./хил. л.  
Цените на повечето от основните зърнени контракти по световните борсови пазари продължават да се повишават заради 
осезаемото покачване на цените на газа и горивата, посочват експертите на Софийската стокова борса.  
Пшеницата в САЩ обаче поевтиня с 4 долара до 312 долара за тон. Във Франция тя поскъпна с 6 евро до 272 евро/тон, а 
Украйна и Русия - с 2 долара до съответно 305 и 312 долара за тон.  
В САЩ царевицата поевтиня с 3 долара до 266 долара за тон, в Украйна поскъпна с 6 долара до 276 долара за 
тон. Ечемикът поскъпна тази седмица във Франция със 7 евро до 252 евро/тон, а в Украйна - с 4 долара до 272 долара за 
тон.  
Цената на нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам тези дни нямаше промяна и остана 1460 долара за 
тон. Рафинираната захар поскъпна с 2,40 долара до 512,90 долара за тон на борсата в Лондон. 
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√ Делът на безкасовите плащания в Русия достигна 75%  
Делът на безкасовите плащания в Русия е достигнал 75%, само 25% от плащанията се извършват в брой. Това обяви първият 
зам.-председател на Централната банка на Русия Олга Скоробогатова, говорейки на Евразийския женски форум, предава 
ТАСС. По думите й, вече никой не иска да се върне към кеша. 
Скоробогатова припомни, че сега Русия е в топ 3 на света по отношение на безкасовите плащания. Според Централната 
банка делът на безкасовите плащания в Руската федерация през 2020 г. е бил около 70%. 
По-рано беше съобщено, че регулаторът има за цел да увеличи дела на безкасовите плащания в търговията на дребно до 
75% през 2023 г.  
 
√ Азербайджан ще достави допълнително 11 млрд. куб. м. газ на Турция  
Допълнително количество от 11 млрд. куб.м. газ над договореното ще получи Турция от Азербайджан по трансграничния 
газопровод "Баку-Тбилиси-Ерзурум" до края на 2024 г. Това съобщи турският министър на енергетиката и природните 
ресурси Фатих Дьонмез, предава БТА. 
По думите му, въпреки че през зимните месеци нараства потреблението на природен газ, благодарение на договорените 
с Баку допълнителни количества Турция няма да има затруднения с газта за битови и промишлени цели. Той посочи още, 
че страните доставчици на гориво в Турция са заявили готовност по време на преговори да увеличат количествата на 
доставките. 
Освен от Азербайджан Турция получава природен газ от Русия по газопровода "Син поток". Известни количества постъпват 
и от Иран, Катар и Алжир. 
По данни на регулаторния орган за енергийния пазар на Турция общото количество газ, доставено през тази година от 
Азербайджан, Иран, Катар и Алжир, е надминало това, внесено от Русия.  
 
√ Европейските акции вървят към най-доброто си седмично представяне от седем месеца 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в петък и бяха на път да 
регистрират най-доброто си седмично представяне от седем месеца, след като добрият старт на сезона на отчетите 
успокои опасенията на инвеститорите от високата инфлация, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,52 пункта, или 0,33%, до 467,44 пункта. Бенчмаккът изглежда ще 
отчете седмичен ръст от над 2% благодарение на резкия скок на апетита към рисковите активи през последните две сесии. 
Немският показател DAX напредна с 44,41 пункта, или 0,29% до 15 507,13 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 се повиши с 9,52 пункта, или 0,13%, до 7 217,23 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 27,85 пункта, или 
0,42%, до 6 713,06 пункта. 
Банковият сектор бе най-добре представящият се в ранната търговия, като индексът SX7P напредна с 1,68%, следвайки 
представените вчера силни финансови резултати за третото тримесечие на водещите кредитори в САЩ. Докато акциите 
европейските банки се търгуват близо до върховите им нива от преди пандемията, американските банки наскоро 
достигнаха нови пикове. 
Сезонът на отчетите за третото тримесечие в Европа ще увеличи темпото през следващата седмица, като анализаторите 
очакват 47% ръст на годишна база на печалбите от компаниите от STOXX 600, сочат данните на Refinitiv IBES data. Най-силно 
повишение се очаква при компаниите от енергийния и промишления сектор. 
Вчера президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че повишаването на инфлацията в региона 
продължава да се разглежда като временно и че все още няма знаци, че скорошният скок ще окаже трайно въздействие 
върху заплатите. 
Инвеститорите са разтревожени, че нарастващата инфлация, световната енергийна криза, проблемите с веригата на 
доставки и недостига на работна ръка, ще доведат до забавяне на възстановяването на корпоративните печалби. 
„Забавянето на растежа в Китай и глобалните опасения за инфлацията носят насрещни ветрове за рисковите активи“, 
коментира анализаторът на Citi Арън Лиу. „Глобалните акции вероятно ще бъдат подложени на натиск през идните 
месеци“, добави той. 
Листнатите във Великобритания акции на Rio Tinto поевтиняха с 1,5%, след като базираният в Австралия минен гигант 
понижи прогнозата си за доставки на желязна руда през 2021 г. 
Акциите на швейцарската компания за банков софтуер  Temenos се сринаха с 14,75%, след като тя разочарова с 
финансовите си резултати за тримесечието. 
Цената на книжата на германският моден концерн Hugo Boss се повиши с 1,79%, след като компанията повиши прогнозата 
си за приходите за тази година на фона на силните резултати за третото тримесечие. За Q3 компанията отчете ръст от 40% 
на годишна база на продажбите до 755 млн. евро. 
Силен ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в четвъртък на фона на добрите финансови отчети на Walgreens 
Boots Alliance, UnitedHealth, Bank of America и други водещи компании. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 534,75 пункта, или 1,56%, до 34 912,56 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s  напредна със 74,46 пункта, или 1,71%, до 4 438,26 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се повиши с 251,79 пункта, или 1,73%, до 14 823,43 пункта. 
Трите индекса са на път да регистрират седмичен ръст, като S&P 500 и Dow са на около 2% под рекордните си върхове, а 
Nasdaq – на около 4%. 
Сезонът на отчетите започна да набира скорост в четвъртък, след като няколко големи банки и членове на Dow представиха 
финансовите си резултати. 
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Осем компании от S&P 500 представиха отчети за третото тримесечие, като всички те надминаха очакванията на 
анализаторите. 
„Досега повечето големи американски компании успяват да генерират по-висока рентабилност въпреки нарастващите 
разходи за труд, тъй като растежът на продажбите е толкова силен. Очакваме това да важи и за третото тримесечие“, 
коментира Марк Хефеле от UBS Global Wealth Management. 
Акциите на Walgreens Boots Alliance се представиха най-добре от всички членове на Dow и S&P 500, поскъпвайки със 7,43% 
на фона на по-добрите от очакваното финансови резултати за третото тримесечие. Компанията също така обяви, че ще 
стане  мажоритарен собственик на фирмата за здравни грижи VillageMD  с инвестиция от 5,2 млрд. долара 
Цените на книжата на банките Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup се повишиха съответно с 4,52%, 2,52% и 0,75% на 
фона на по-добрите от очакваното резултати за тримесечието. Акциите на Wells Fargo обаче поевтиняха с 1,54%, въпреки 
че базираната във Сан Франциско банка също надмина очакванията на анализаторите. 
Понижението на доходността по американските държавни ценни книжа подкрепи и технологичния сектор. Доходността 
по 10-годишните облигации падна до 1,516%, а акциите на Microsoft, Apple и Alphabet поскъпнаха с 2,17%, 2,02% и 2,59%. 
НА пазара се отразиха и данните за заетостта. Министерството на труда съобщи, че броят на подадените за първи път 
заявления за помощи при безработица е достигнал 293 хил. през седмицата, завършила на 9 октомври. Така показателят 
падна под 300 хил. за първи път от началото на пандемията. 
„Виждаме позитивни знаци за подобряване на пазара на труда“, коментира Марк Хамрик от Bankrate. 
Повишения в Азия 
Индексите на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха повишения в петък на фона на силния финансов 
отчет на гиганта в производството на чипове TSMC, предаде Си Ен Би Си. 
Тайванският бенчмарк Taiex се повиши с 393,91 пункта, или 2,4%, до 16 781,19 пункта, следвайки поскъпването на акциите 
на TSMC с 4,71%. Компанията отчете нетна печалба от 156,3 млрд. тайвански долара (около 5,57 млрд. долара) за третото 
тримесечие на годината, надминавайки значително прогнозите за печалба от 149 млрд. тайвански долара. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 517,7 пункта, или 1,81%, до 29 068,63 пункта. . 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 14,09 пункта, или 0,4%, до 3 572,37 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 1,26 пункта, или 0,05%, до 2 400,52 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се повиши с 368,37 пункта, или 1,48%, до 25 330,96 пункта, след като борсата в града остана затворена 
предходните две сесии. 
В Южна Корея индексът Kospi регистрира ръст от 26,42 пункта, или 0,88%, до 3 015,06 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна с 50,3 пункта, или 0,69%„ до 7 362 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете ръст 
от 0,58 пункта, или 0,10%, до 573,57 пункта. BGBX40 се повиши с 0,44 пункта, или 0,33%, до 133,07 пункта. BGTR30 напредна 
с 1,51 пункта, или 0,23%, до 648,99 пункта. BGREIT се повиши с 0,57 пункта, или 0,35%, до 162,21 пункта. 
 
√ Китайската народна банка инжектира 77,6 млрд. долара в системата  
Китай добави средносрочни средства във финансовата система, които да поддържат ликвидността на настоящите нива, 
докато централните банкери търсят баланс между подкрепата за икономиката и избягването на балони при активите, пише 
Блумбърг. 
Китайската народна банка (PBoC) инжектира 500 млрд. юана (77,6 млрд. долара) в системата чрез средносрочни кредитни 
инструменти, съответстващи на 500 млрд. юана с матуритет в петък. Това решение отговаря на очакванията на пет от осем 
анализатори, анкетирани от Блумбърг. Основният лихвен процент се запазва на равнище от 2,95%. 
Решението на PBoC идва в момент, в който нарастващият ценови натиск предизвиква несигурност около нуждата от 
допълнително парично облекчаване, а проблемите на задлъжнелия строителен предприемач China Evergrande Group 
предизвикват опасения от заразяване на системата. Според запознати източници в края на миналия месец финансовите 
регулатори са наредили на някои от големите банки да ускорят одобрението на ипотеки през последното тримесечие. 
„Това прилича на история от типа „наполовина празна или наполовина пълна е чашата“, коментира Томи Сие от Oversea-
Chinese Banking Corp. в Сингапур. „Ключовият конфликт на пазара в момента е около нарастващата надежда за 
допълнително парично облекчаване на фона на засилващото се виждане за забавяне на растежа“, добави той. 
Според Сие PBoC може да понижисъотношението на задължителните резерви с 50 базисни пункта тази година. Надеждите 
за допълнително облекчаване от централната банка се основават и на падежите по политически заем за около 2 трлн. юана 
до края на 2021 г. 
Гуверньорът на Китайската народна банка заяви на среща на централните банкери от Г-20 в сряда, че предпазливата 
парична политика ще бъде „гъвкава, целенасочена, разумна и подходяща", за да подкрепи висококачествено 
икономическо развитие. Според него инфлацията в Китай като цяло е „умерена“. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Българите купили стаж за 71 млн. лв., за да могат да се пенсионират 
в. Труд - Старите коли поскъпнаха с 30% 
в. Телеграф - годишни се друсат с райски газ 
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в. Монитор - Цената на хляба гони 4 лв. за килограм  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
 в. 24 часа - Смъртоносен октомври - вече над 1300 починали с COVID, прагът от 6000 пациенти в болница минат 
в. 24 часа - Съдиите бойкотираха избора на двама във ВСС 
в. Труд - Азотът се разтваря в морето край Vera Su 
в. Труд - 10 300 пенсии със запор в пандемията 
в. Телеграф - Румен Радев: Започваме поход за една по-справедлива България 
в. Телеграф - 20 лв. за най-евтиния 8 декември 
в. Монитор - Заради изборите 2 в 1: Печатат над 14 млн. бюлетини, при балотаж - още 7,1 млн. 
в. Монитор - Затягане на мерките искат вирусолози  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Кирил Домусчиев председател на КРИБ: Да, токът е скъп в цяла Европа, но никой не си позволява лукса да 
държи бизнеса без дългосрочни договори 
в. Труд - Академик Ваньо Митев пред "Труд": Антибиотици при CОVID-19 са предпоставка за лечебни трагедии 
в. Телеграф - Д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз: Фалшивите сертификати ще ни изолират от 
Европа 
в. Монитор - Д-р Георги Миндов, председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари: При 600 на 100 
000 заболеваемост трябва да има пълен локдаун 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Защо партиите бягат от властта? Заради Зелената сделка 
в. Труд - Странна кампания в странна страна 
в. Телеграф - Приказките не пълнят хладилника 
в. Монитор - Самоизмамници със сертификати 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Мерките в четвъртата вълна. Гост: Д-р Стойчо Кацаров - министър на здравеопазването 
- Димитър Пенев - визии и стратегии във футбола 
- Има ли замърсяване около заседналия край Камен бряг кораб. Гост Инж. Петър Димитров - зам.-министър на 

околната среда и водите 
- На старта на сезона - какви са предизвикателствата пред хотелиерите в Банско 
- Имало ли е българско военно гробище в района на Кавадарци 

бТВ, „Тази сутрин" 
- Ще се превърне ли зеленият Ковид сертификат в пропуск за обществени места Гост: Д-р Александър Златанов - 

заместник-министър на здравеопазването 
- Новите избори – развръзката. Гост: Милен Михов - кандидат за президент на ВМРО 
- София пред криза с парното. Гост: Александър Александров - директор на „Топлофикация София" 
- Нефт и торове в морето край кораба „Вера Су"  

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Вход със зелен сертификат или затягане на мерките? Как властта трябва да ограничи броя на заразените с COVID-

19? 
- Ще успее ли БСП да бъде ключов фактор за съставянето на кабинет след вота на 14 ноември. Гост: Георги 

Свиленски 
- След гонка с полицията шофьор помете две патрулки и три други коли в Разград 
- Забавен резултат от тест за наркотици остави мъж без шофьорска книжка месеци наред 

 
√ Предстоящи събития в страната на 18 октомври 
София. 

- От 10.00 ч. в Ротондата на 5 етаж в МОН министърът на образованието и науката проф. Николай Денков ще съобщи 
резултатите от одит, установил сериозни финансови злоупотреби. 

- От 12.30 ч. пред паметната плоча на загиналите парашутисти държавният глава и върховен главнокомандващ на 
Въоръжените сили Румен Радев ще участва в отбелязването на Празника на военните парашутисти. 

- От 13.30 ч. в Дом 2 на Резиденция „Бояна" президентът Румен Радев ще бъде домакин на кръгла маса на тема 
„Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на позиция 
на България пред ЕС". 

- От 09.00 ч. в Дома на Европа ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Цветан 
Кюланов ще даде технически брифинг за медиите във връзка със следващите стъпки по оценка на националния 
План за възстановяване и устойчивост на България. 

- От 12.00 ч. в Градска градина пред Народния театър „Иван Вазов" Посолството на Република Азербайджан в 
Република България съвместно със Столична община организира изложба на открито, озаглавена „Република 
Азербайджан: Красива земя на мултикултурализма". 

- В 15.15 ч. в заседателната зала на МВР ще бъде дадена пресконференция по повод - Европейския ден за борба с 
трафика на хора. 
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- От 16.00 ч. в БТА ще се състои пресконференция на тема "Драстичното увеличение на цената на електроенергията 
за небитовите потребители и организиране на общонационален протест". 

- От 13.00 ч. на пешеходния мост над бул. „България" до НДК ще бъде открита Осмата фотоизложба „Виж София - 
заедно строим за хората". 

*** 
Благоевград 

- От 18:00 ч. в Градската художествена галерия в Благоевград ще се открие обща художествена изложба на 30 
автори, които ще покажат живопис, графика, приложно изкуство, скулптура. 

- От 18.00 ч. в зала „УСЕТ" (Учебен корпус № 8) ще бъде открит Националният студентски фестивал на изкуствата. 
*** 
Бургас 

- От 18.00 ч. в Дом на писателя ще започне „Poésie mon amour" ) бургаска поезия на френски език, с модератор 
Мариана Праматарова. 

- От 19.00 ч. в Културен дом НХК ще започне „Редки тъпанари" на Теди Москов - театрална постановка. 
*** 
Велико Търново. 

- От 17.00 ч. в изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще бъде открито VII Международно биенале на църковните 
изкуства. 

*** 
Видин 

- От 9.00 ч. в заседателната зала Общински съвет - Видин ще проведе заседание. 
*** 
Добрич 

- От 13.00 ч. в ЖК „Балик" до бл. 28 ще се състои младежката инициатива „Радост". 
- От 14.00 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Венъм 2: Време е за криндж" 3D 
- От 15.45 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Семейство Адамс" 2. 
- От 17.30 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Семейство Адамс" 2. 
- От 19.00 ч. в голямата зала на Драматичен театър „Йордан Йовков" ще се състои Спектакълът „Свекърва" от Антон 

Страшимиров. 
- От 19.15 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Венъм 2: Време е за криндж" 3D 
- От 21.00 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Семейство Адамс" 2. 

*** 
Дупница. 

- От 19.00 ч. в залата на Общински драматичен театър „Невена Коканова" ще се прожектира филмът „Като за 
последно". 

*** 
Ловеч 

- От 12.00 ч. в Община Ловеч ще даде брифинг Негово превъзходителство Здравко Бегович, посланик на Босна и 
Херцеговина в София. 

*** 
Кюстендил/село Граница. 

- От 9.30 ч. в манастира "Св. апостол и евангелист Лука" ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия. 
*** 
Стара Загора 

- От 18.00 ч. в Къща музей „Гео Милев" ще бъде представен сборникът с отличените автори от четвъртия 
национален конкурс за авторска приказка „Приказка за слънцето и надеждата" 

- От 12.00 ч. - Чудотворната икона на Пресвета Богородица "Скоропослушница" от гр. Ананиев - Украйна отпътува 
от Старозагорска епархия. 

- От 19.00 ч. в Драматичен театър ще се състои постановката „Осем жени". 
*** 
Търговище 

- От 18.30 ч. в Драматичния театър ще се състои премиерният безплатен спектакъл „Конче-вихрогонче". 
*** 
Шумен 

- От 11.00 ч. в стъклената зала на НЧ „Тодор Петков-1963" ще се състои „Маратон на четенето" - инициатива на МОН. 
- От 11.00 ч. в двора на корпус Б на Детска градина „Братя Грим" ще отвори врати първият в страната детски център 

за профилактика на здравето. 
- От 14.00 ч. зала 203 на Община Шумен ще се състои заседание на Консултативния съвет. 

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

