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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ АИКБ: Сбърканият пазарен модел за тока ще струва 3 млрд. лв. на икономиката 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, "Бизнес старт", 18.10.2021. 
Държавата трябва да компенсира засегнатите предприятия и учреждения от високите цени на тока с 75% от надвзетите 
средства от месец август насам. Предложените до момента мерки от правителството са ограничени и ще се забавят до 
следващата година, което няма да предотврати фалитите на много компании. Това заяви Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова.  
"Ситуацията е напълно извън реда реда и трябва бързи извънредни мерки. При 119 лв/MWH прогнозна цена за този 
регулаторен период, цените в момента са 446 лв/MWh. За целия октомври цените са три пъти над прогнозите, и 
четири пъти над цените от миналата година", заяви Велев. 
В понеделник ще се проведе среща между президента Румен Радев, индустрията, кметове на общини, синдикати и 
ръководството на енергетиката, на което трябва да се търси обща национална позиция за срещата на 21 октомври на ЕС за 
високите цени на електроенергията в Европа, каза Велев. 
Според Велев основна причина за повишението е ръстът на цените на природния газ, но и "сбърканият" пазарен модел в 
електроенергията. Европейската комисия заговори за нов модел на енергийния пазар на едро, напомни той. 
"Става дума за нов модел на ценообразуване. При сегашния модел най-високата цена става цена за всички - ако токът 
на АЕЦ "Козлодуй" има себестойност 55 лв., той също се продава на 446 лв. По този начин от икономиката се изсмуква 
ликвидност от порядъка на 3 млрд. лв..., което ще доведе до безспорни фалити и катастрофа." 
Апелираме за незабавна компенсация на над 600 000 клиенти, които са на свободния пазар - не само бизнеса, но и 
болници, детски градини, училища. Държавата може да действа бързо, тъй като над 90% от увеличените енергийни сметки 
са останали в България и натрупаните печалби са в Българския енергиен холдинг, Фонда за сигурност на енергийната 
система и бюджета, каза Велев. 
"Сравнително бързо и лесно средствата могат да бъдат възстановени на институциите и предприятията, от които са иззети. 
Исканията са да бъдат компенсирани 75% от надвзетите средства от месец август, защото следващите сметки много 
предприятия няма да могат да ги платят." 
Правителството предлага помощ от 50 лв./MWh в бюджета за следващата година, но това е крайно недостатъчно и бавно. 
Не може и да се говори за подкрепа за отделни предприятия, каза Велев и допълни, че компенсации за всички няма да 
представлява държавна помощ и няма да нарушава правилата за защита на конкуренцията в ЕС. 
Председателят на АИКБ смята, че ситуацията няма да се подобри до март 2022 г. 
"Обсъжда се модел за временно преминаване на всички абонати на свободния пазар на доставчик от последна инстанция, 
чиято цена да се регулира от КЕВР; НЕК като доставчик да купи енергия на себестойност плюс нормална рентабилност 10% 
- тогава цената би се формирала при НЕК от порядъка на 130 лв. - 140 лв. и да стигне до абонатите на ниво от 150 лв. - 160 
лв."  
Докато това стане и са валидни договорите по пазара "Ден напред", предприятията трябва да бъдат компенсирани, настоя 
Велев. 
Протестът във вторник се организира от четири работодателски организации и двата синдиката - АИКБ, Българска 
стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Съюзът за стопански инициативи, КНСБ и КТ "Подкрепа". 
Конфедерацията на туристическата индустрия също се е включила в организацията на протеста, каза Велев, както и над 50 
браншови организации. 
Повече може да гледате във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Държавата трябва да компенсира засегнатите фирми от високите цени на тока 
"Сбърканият" пазарен модел в електроенергията е част от причините за поскъпването, твърди Васил Велев 
Държавата трябва да компенсира засегнатите предприятия и учреждения от високите цени на тока. Предложените до 
момента мерки от правителството са ограничени и ще се забавят до следващата година, което няма да предотврати 
фалитите на много компании. Това заяви пред Bloomberg TV Bulgaria Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/99099-aikb-sbarkaniyat-pazaren-model-za-toka-shte-struva-3-mlrd-lv-na-ikonomikata
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"Ситуацията е напълно извън контрол и трябва бързи извънредни мерки. При 119 лв/MWH прогнозна цена за този 
регулаторен период, цените в момента са 446 лв/MWh. За целия октомври цените са три пъти над прогнозите, и четири 
пъти над цените от миналата година", заяви Велев.  
В понеделник ще се проведе среща между президента Румен Радев, индустрията, кметове на общини, синдикати и 
ръководството на енергетиката, на която трябва да се търси обща национална позиция за предстоящата срещата на ЕС на 
21 октомври за високите цени на електроенергията в Европа, каза Велев. 
Според него основна причина за повишението е ръстът на цените на природния газ, но и "сбърканият" пазарен модел в 
електроенергията. Европейската комисия заговори за нов модел на енергийния пазар на едро, напомни той. 
 
Dnes.bg 
 
√ АИКБ: Сбъркан пазарен механизъм на ЕС за тока качва цените 
Държавата да върне 75% от надвзетите средства за август, предлага Васил Велев 
Държавата трябва да компенсира засегнатите предприятия и учреждения от високите цени на тока с 75% от надвзетите 
средства от месец август насам. Предложените до момента мерки от правителството са ограничени и ще се забавят до 
следващата година, което няма да предотврати фалитите на много компании. Това заяви Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова. 
"Ситуацията е напълно извън реда и трябва бързи извънредни мерки. При 119 лв/MWH прогнозна цена за този регулаторен 
период, цените в момента са 446 лв/MWh. За целия октомври цените са три пъти над прогнозите, и четири пъти над цените 
от миналата година", заяви Велев. 
Днес се проведе среща между президента Румен Радев, индустрията, кметове на общини, синдикати и ръководството на 
енергетиката, на което трябва да се търси обща национална позиция за срещата на 21 октомври на ЕС за високите цени на 
електроенергията в Европа, каза Велев. 
Според него основна причина за повишението е ръстът на цените на природния газ, но и "сбърканият" пазарен модел в 
електроенергията. Европейската комисия заговори за нов модел на енергийния пазар на едро, напомни той. 
"Става дума за нов модел на ценообразуване. При сегашния модел най-високата цена става цена за всички - ако токът на 
АЕЦ "Козлодуй" има себестойност 55 лв., той също се продава на 446 лв. По този начин от икономиката се изсмуква 
ликвидност от порядъка на 3 млрд. лв..., което ще доведе до безспорни фалити и катастрофа." 
Апелираме за незабавна компенсация на над 600 000 клиенти, които са на свободния пазар - не само бизнеса, но и 
болници, детски градини, училища. Държавата може да действа бързо, тъй като над 90% от увеличените енергийни сметки 
са останали в България и натрупаните печалби са в Българския енергиен холдинг, Фонда за сигурност на енергийната 
система и бюджета, каза Велев. 
Според него сравнително бързо и лесно средствата могат да бъдат възстановени на институциите и предприятията, от 
които са иззети. Исканията са да бъдат компенсирани 75% от надвзетите средства от месец август, защото следващите 
сметки много предприятия няма да могат да ги платят. 
Правителството предлага помощ от 50 лв./MWh в бюджета за следващата година, но това е крайно недостатъчно и бавно. 
Не може и да се говори за подкрепа за отделни предприятия, каза Велев и допълни, че компенсации за всички няма да 
представлява държавна помощ и няма да нарушава правилата за защита на конкуренцията в ЕС. 
Председателят на АИКБ смята, че ситуацията няма да се подобри до март 2022 г. 
"Обсъжда се модел за временно преминаване на всички абонати на свободния пазар на доставчик от последна инстанция, 
чиято цена да се регулира от КЕВР; НЕК като доставчик да купи енергия на себестойност плюс нормална рентабилност 10% 
- тогава цената би се формирала при НЕК от порядъка на 130 лв. - 140 лв. и да стигне до абонатите на ниво от 150 лв. - 160 
лв." 
Докато това стане и са валидни договорите по пазара "Ден напред", предприятията трябва да бъдат компенсирани, настоя 
Велев. 
Протестът във вторник се организира от четири работодателски организации и двата синдиката - АИКБ, Българска 
стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Съюзът за стопански инициативи, КНСБ и КТ "Подкрепа". 
Конфедерацията на туристическата индустрия също се е включила в организацията на протеста, каза Велев, както и над 50 
браншови организации. 
 
БНТ 
 
√ Синдикати и работодатели организират национален протест заради високите цени на тока  
Днес синдикати и работодатели организират национален протест с искане за спешни мерки от страна на държавата, за да 
се овладеят растящите цени на тока. 
Борил Ташев е собственик и управител на фирма за производство на защитни облекла и обувки за промишлеността, както 
и за спасителни дейности. Работят от 30 години, имали са спадове и проблеми, но сега заради растящите цени на тока през 
последните месеци фирмата е на път да фалира. 
"За последните четири месеца токът се увеличи с около 50%. Имам известие, че до първи декември ще се увеличи до 
250 процента. Но дори и сегашното увеличение е пагубно за нас. Ако сега плащаме ток за тази работна база 2500 лв. 
на месец, ще трябва да отидем на 4000 лв. само за ток, а декември месец на близо 10 000 лв. за ток", пресметна Ташев. 
В последните месеци рязко са се увеличили и разходите им за горива, както и за антиковид мерки. За да оцелеят при тези 
условия, от фирмата са прибегнали до съкращения. 
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"Тъй като ние сме в началото на веригата, ако съкращаваме хора, намаляваме възможността за изпълнение на 
поръчките. Това означава, че след нас също ще тръгнат да съкращават хора. Е, къде да отидат тези хора?  
Ситуацията е пагубна", коментира още Борил Ташев. 
В софийската фирма не знаят докога ще издържат при тези цени на тока, но са сигурни, че са нужни спешни мерки за 
овладяване на ситуацията. За това се обявиха вчера и работодатели, и синдикати. 
"Свидетели сме на един ценови шок, който никога не се е случвал в най-новата ни история. Ако не се вземат бързи и 
несимволични мерки, ще се стигне до пълен колапс", коментира председателят на АИКБ Васил Велев.  
"Към настоящия момент добри обещания, че държавата ще влезе във функция, за да направи необходимото, щото и 
бизнесът, и домакинствата да усетят подкрепа", каза председателят на КНСБ Пламен Димитров. 
Днес е насрочен национален протест, в който синдикати и работодатели ще настояват за незабавни компенсации на 
небитовите потребители заради скъпия ток. 
 
БТВ 
 
√ Работодатели и синдикати излизат на протест заради цените на тока 
Цената на борсовия пазар вече надхвърли 450 лева за мегаватчас 
Протест на работодателски организации и синдикатите се организира на обед пред Министерския съвет. 
Исканията им са за незабавни и несимволични компенсации заради високите цени на тока. 
Цената на борсовия пазар вече надхвърли 450 лева за мегаватчас, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Сред исканията са и ангажиране на компетентни експерти, които да предложат допълнителни мерки за ограничаване 
щетите за българската икономика. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик 
 
√ Работодателски организации и синдикати организират протест пред МС. 
Работодателски организации и синдикатите организират от 12.00 ч. протест пред Министерския съвет с искане за 
незабавни и несимволични компенсации заради високите цени на тока, които да не са за няколко фирми, а за всички 600 
000 небитови потребители. 
Компенсациите трябва да бъдат в реално време изплатени, има откъде да се вземат парите, не трябва да са фиксирана 
сума, а да са функция на цената на тока, която всеки ден ескалира. Това заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев на съвместна пресконференция в БТА с участието на ръководствата 
на Българската стопанска камара /БСК/, Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, Съюза за стопанска 
инициатива /ССИ/, Конфедерацията на българския туристически бизнес /КБТБ/, както и на КНСБ и на КТ "Подкрепа", които 
са организатори на предстоящия протест. 
В отговор на въпрос Велев съобщи, че организаторите на протеста са поискали среща със служебния премиер Стефан Янев 
между 12 и 13 часа. 
 
БНР 
 
√ Бизнес и синдикати на протест: Искат спешни мерки за овладяване на цените на тока 
Работодателски организации и синдикатите организират от 12 ч. протест пред Министерския съвет с искане за незабавни 
и несимволични компенсации заради високите цени на тока, които да не са за няколко фирми, а за всички 600 000 небитови 
потребители. 
Бизнесът и синдикатите настояват да бъдат предприети спешни мерки за овладяване цените на електроенергията. 
Цената на борсовия пазар вече надхвърля 450 лева за мегаватчас, съобщи Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал: 
„Ако не се вземат бързи, незабавни и несимволични мерки, ще се стигне до пълен колапс - спиране на предприятия, фалит 
на търговци, риск от невъзможност за доставка изобщо на електроенергия“. 
Цените могат да бъдат свалени наполовина само с административни мерки, заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров: 
„Буквално от 1 декември със седмиците, които предстоят и мерките, които може да се направят през методиката на КЕВР 
за цените, които определя доставчика от последна инстанция, може да се овладее положението, така че цените на 
свободния пазар да паднат наполовина от сегашните поне“. 
 
√ В. Велев: Бързата мярка, която помага на всички - компенсиране с надвзетото за ток 
Българската позиция на Европейския съвет за цената на енергията – ясна в сряда 
В сряда служебното правителство ще реши за българската позиция на предстоящия Европейски съвет, който ще разгледа 
темата на високата цена на енергията и мерките за решаване на проблема.  Това обяви служебният премиер Стефан Янев 
на инициирана от президента Румен Радев кръгла маса по темата. Синдикатите поискаха компенсации и за битовите 
потребители с нова актуализация на бюджета за догодина заради инфлацията.  
Основен проблем за България е високата цена на тока за бизнеса.  
"Регулаторните мерки на Европейската комисия, които бяха обявени миналата седмица, касаят именно битовите 
потребители, тоест ние по индивидуален план си имаме отделна писта и тази отделна писта ще бъде в основата на 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/rabotodateli-i-sindikati-izlizat-na-protest-zaradi-cenite-na-toka.html
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решението на Министерски съвет, което ще приемем в сряда, предвид предстоящият съвет и за което екипите вече 
работят. Как ще изглежда това решение, ще го коментираме в сряда, когато бъде прието", посочи служебният премиер 
Стефан Янев. 
Основен проблем за България е високата цена на тока за бизнеса, подчерта още той: 
"Цената на тока за битово потребление, която е на регулирания пазар, на този етап няма промяна, но в същото време 
всички битови абонати са обект на инфлационен натиск от гледна точка на всички продукти и услуги, които получават в 
ежедневието си". 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев предупреди, че ситуацията за бизнеса е извънредна 
и са необходими извънредни мерки. 
Над 600 хиляди абонати плащат 4 пъти по-високи сметки в сравнение с миналата година и те трябва да получат незабавна 
компенсация: 
"Трябва да се уплашим, за да действаме адекватно. Бързата мярка, която помага на всички, включително на 
електроинтензивния бизнес, е тази - компенсиране с надвзетото, които пари - това за България предимството, късметът, 
хубавото е, че те са тук, те не са платени за газ в чужбина. Те са свръхпечалби и свръхприходи във Фонда за сигурност на 
електроенергийната система и в Бюджета като свръхприход от ДДС". 
Служебният министър на енергетиката Андрей Живков припомни, че от началото на ноември влиза в сила променената 
методика на цената на доставчик от последна инстанция.  
"Което всъщност ще остави едни реални пари във фирмите, които не са си намерили доставчик на електрическа енергия. 
Тези фирми не са никак малко - 256 000, така че това е един реален ефект, който би трябвало да има от 1 ноември, когато 
тази методика влезе в сила". 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров лансира пакет от мерки, които да доведат до намаление на половина на цената 
на тока за небитовите потребители от 1 декември 
"Нека като доставчик от последна инстанция да има право да сключва двустранни договори с държавните 
енергопроизводители по себестойност, с малка надценка, с малка печалба, за да може естествено, цената да падне на две. 
Това става през изменение на една методика на КЕВР". 
На кръглата маса в резиденция "Бояна" президентът на КНСБ прогнозира 5-6 процента инфлация до края на 
годината. Синдикалистът настоя за актуализация на бюджета и от 1 ноември линията на бедност да стане 460 лева, а 
минималната работна заплата да достигне 700 лева. 
"Атмосферата на растящи цени и тази индукция, която се случва, вече води след себе си до сериозни ръстове на основни 
стоки и услуги. Ние за всички доходи вече сме пуснали така да се каже, нашите указания към нашите синдикални 
организации - да искат още от 1 ноември актуализация на заплатите, за да компенсират инфлацията вече, която се трупа, 
преди Коледа". 
Служебният министър на труда Гълъб Донев обяви, че 300 000 лица и семейства ще бъдат подпомогнати през 
отоплителния сезон, но усилията ще бъдат насочени към намиране на още възможности за обхващане на допълнителен 
брой уязвими потребители: 
"Възможно най-бързо да се постигне обществен консенсус при дефинирането на енергийната бедност като феномен с 
комплексен характер, за да се предприемат адекватни действия със справяне на проблема с енергийната 
бедност. Разбираме и важността от предприемането на адекватни мерки в сегашната критична ситуация. Затова считаме, 
че усилията ни трябва да бъдат насочени към въвеждането на така наречените "социални тарифи", отбеляза Донев. 
 
БТВ 
 
√ Служебният кабинет предлага нови мерки заради високите цени на тока и газа 
Част от тях са свързани с нова методика за определяне на цената на доставчик за 250 хиляди фирми  
Служебният кабинет предлага нови мерки за компенсиране на бизнеса и уязвимите групи в обществото, заради високите 
цени на тока и газа. 
Част от тях са свързани с нова методика за определяне на цената на доставчик за 250 хиляди фирми. 
Министерство на икономиката предлага да се отпуснат 60 милиона лева за подпомагане на фирми с оборот над половин 
милион лева. Социалното министерство залага увеличение с 43% на енергийното подпомагане към уязвимите групи през 
този отоплителен сезон. 
Според разчетите им това са 181 милиона лева за 300 хиляди домакинства. 
На кръгла маса с кабинета, бизнеса и синдикатите, президентът Румен Радев призова проблемът с цените на тока и газа 
да не се политизира. 
Икономическото министерство предлага компенсации за малкия бизнес. За уязвимите групи в обществото е предвидена 
и допълнителна помощ. 
Синдикатите поискаха по-висок праг на бедност от 460 лв. и увеличение на минималната работна заплата. 
Асоциацията на индустриалния капитал предложи свръхпечалбата, която формират производителите на ток да се използва 
за подпомагане на бизнеса, но енергийният холдинг обаче възрази. 
Конкретните мерки за компенсация ще станат ясни на заседанието на кабинета в сряда. 
За повече информация вижте видеото. 
 
 
 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/sluzhebnijat-kabinet-predlaga-novi-merki-zaradi-visokite-ceni-na-toka-i-gaza.html


5 

 

Manager.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът да бъде компенсиран от свръхпечалбите за тока! 
Извънредни мерки за щетите, които търпи бизнеса у нас от продължаващото ускорено поскъпване на промишления ток 
поиска председателят на АИКБ Васил Велев по време на свиканат днес в резиденци "Бояна" от президента Румен Радев 
кръгла маса за енергийната криза. 
Над 600 хиляди абонати плащат 4 пъти по-високи сметки в сравнение с миналата година и те трябва да получат незабавна 
компенсация, заяви още Велев. "Трябва да се уплашим, за да действаме адекватно. Бързата мярка, която помага на всички, 
включително на електроинтензивния бизнес, е тази - компенсиране с надвзетото, които пари - това за България 
предимството, късметът, хубавото е, че те са тук, те не са платени за газ в чужбина. Те са свръхпечалби и свръхприходи във 
Фонда за сигурност на електроенергийната система и в Бюджета като свръхприход от ДДС". 
Ръст на инфлацията до 5-6% до края на годината заради високата цена на електроенергията и природния газ, прогнозира 
пък президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той настоя да бъде направена нова актуализация на бюджета и от 1 ноември 
линията на бедност да стане 460 лева, а минималната работна заплата да достигне 700 лева. 
"Атмосферата на растящи цени и тази индукция, която се случва, вече води след себе си до сериозни ръстове на основни 
стоки и услуги. Ние за всички доходи вече сме пуснали така да се каже, нашите указания към нашите синдикални 
организации - да искат още от 1 ноември актуализация на заплатите, за да компенсират инфлацията вече, която се трупа, 
преди Коледа". 
300 000 лица и семейства ще бъдат подпомогнати през отоплителния сезон. Това стана ясно по време на свиканата от 
президента днес в резиденция  "Бояна" кръгла маса за набелязване на мерки срещу високите цени на тока и природния 
газ. 
"Ситуацията на пазара на енергоносителите оказва силно негативно въздействие върху всички потребители както на 
икономическите субекти, така и на гражданите. Това драстично поскъпване на енергоносителите води до съществено 
забавяне на икономическия оборот, то води до значително ограничаване на достъпа до жизнено важни стоки и услуги за 
населението", каза социалният министър Гълъб Донев.  
По думите му освен сериозни проблеми за малкия и семейния бизнес, високите цени на енергоносителите вече твърде 
тежко засягат най-уязвимите социални групи в нашата страна. "Проследявайки динамиката на изплатените средства от 
периода 2018-2021 г. по отоплителни сезони, става ясно, че е установено трайно увеличение на изплатените средтва за 
целева енергийна помощ. Съответно над 98 млн. за отоплителен сезон 2018-2019, 117 млн. за сезон 2019-2020, 140 млн. 
за миналия сезон 2020-2021 г. За този отоплителен сезон съответно това, което успяхме да направим и предложихме с 
актуализацията на бюджета на България за 2021 г. е 181 млн. лв., като това означава и ръст с близо 43% за целия период 
от 2018 до 2022 г. За предстоящия отоплителен сезон сме разчели обхват на над 300 хил. лица и семейства, като помощта 
съответно е съобразена с нарастването на цените на електроенергията, което беше през летния сезон от 1 юли на 523.55 
лв.", посочи Донев.  
Социалният министър припомни, че помощта се изплаща предсрочно на всички еднократно за целия отоплителен сезон, 
което оказва съществена подкрепа и помощ за лицата и семействата, за да могат да закупят твърдо гориво или да платят 
за електроенергия, газ и т.н. в зависимост от вида на горивото, с което се отопляват през зимния сезон. 
"От тези над 300 хил. лица и семейства, които ще бъдат подпомогнати през този отоплителен сезон, около 10% са тези, 
които са заявили, че желаят да бъдат подпомогнати със заплащане на суми за електроенергия през есенно-зимния сезон. 
Твърдо гориво са 90% от групите, лицата и семействата, които са заявили желание за подпомагане през този есенно-зимен 
сезон", каза още Гълъб Донев.  
Според Донев, трябва да се въведат социални тарифи, което не е в компетенциите на министерство на труда и социалнат 
аполитика, но биха могли да изпълнят съвместно с други институции.  
Президентът Румен Радев призова да не се политизират причините за енергийната криза. По думите му, България е 
оставена без енергийна стратегия в период, в който цяла Европа адаптира своята икономика към "Зелената сделка". 
По време на дискусията стана ясно, че икономическото министерство подпомага експертно министерство на енергетиката 
в изработването на схемата за 50 лв. за малки фирми. 
"Заедно с Централния депозитар финализирахме проекта на наредбата за клинингова къща. В момента ще тече 
общественото обсъждане и съгласувателната процедура с останалите министерства така, че в законоустановения срок да 
може да сме извървели двете процедури и максимално бързо да го внесем за разглеждане в Министерски съвет. От 
резервите по Оперативната ни програма по схемата за подпомагане на малки предприятия с обороти над половин милион, 
в рамките на резерв от 60 млн., ще подпишем ново наддоговаряне с оборотни средства за фирми от икономическите 
сектори", коментира министърът на икономиката Даниела Везиева по време на кръглата маса.  
Тя обясни, че икономическото министерство работи и по дългосрочните мерки, свързани с наредбата, която ще въведе 
мерки за компенсиране на българския бизнес за намаляване не емисиите. "Това е по отношение на директива 410 от 2018 
г., където има възможност в рамките на 25% от стойността на продажбите на въглеродните емисии да бъдат раздавани 
под формата на компенсаторни мерки за бизнеса. Работим по актуализация на тази наредба", каза още министърът 
Везиева. По думите й, компенсациите ще започнат да бъдат получавани до месец.   
В края на срещата днес президентът отново напомни, че очаква интензивна работа от страна на правителството с всички 
партньори и регулатори за намиране на решение във връзка с високите цени на тока и природния газ в много кратки 
срокове. 
Той обобщи, че е постигнат консенсус по няколко приоритетита - да се гарантира социална поносимост за българските 
граждани, да не поставят под риск училищата, болниците, детските градини, ВиК дружества, жп транспорт, и за бизнеса. 



6 

 

По предложенията на работодатели и синдикати, Радев също очаква по възможно най-бързия начин да се уточнят 
механизмите, по които да се намерят варианти за държавна подкрепа "в рамките на закона." 
 
БГНЕС 
 
√ Бизнес и синдикати: Бързи и несимволични мерки за спасяване на България  
Работодатели и синдикати се обединиха срещу високите цени на електроенергията и ще излязат утре на протест в 
защита на над 600 хиляди небитови потребители, предаде репортер на БГНЕС. 
„Свидетели сме на ценови шок, който никога не се е случвал в най-новата история на България. Той е повсеместен и засяга 
всички браншове. От икономиката и социалната сфера ще се изсмучат като торнадо над 2,5-3 милиарда лева за няколко 
месеца. Това ще пресуши икономиката, ако не се вземат бързи и несимволични мерки. Ще се случи колапс и фалит на 
предприятия“, алармира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капител в България. 
Той заяви, че над 600 хиляди небитови потребители вече са получили своите сметки за ток за септември. Те са два пъти 
по-високи, отколкото през същия месец на миналата година. 
„Октомврийските сметки ще бъдат три пъти по-високи. Днес цената на електроенергията стигна 445 лева, това не е върха, 
утре е – 480 лева. Прогнозната бе – 119 лева“, заяви Велев. 
Той припомни, че ескалацията на цените е продиктувана от ръста на цените на „синьото гориво“, но няма ръст на 
себестойността на електроенергията произведена от въглища и ядрена енергетика. Само 7% от българската 
електроенергия се произвежда от природен газ. 
„България е привилегирована заради ядрената си централа, въглищните си централи и малкото количество централи, 
произвеждащи ток от газ. Настояваме за бърза компенсация – 75% от надзвезите суми – разликата между цената на 
борсата ден напред и 119 лева прогнозната цена на КЕВР. Това трябва да бъде направено незабавно. Тези суми могат да 
бъдат платени в рамките на две седмици“, каза председателят на АИКБ. 
„По тази причина ще организираме утре протест за незабавни и несимволични компенсации, които трябва да бъдат за 
всичките 600 хиляди небитови потребители. Те трябва да бъдат платени в реално време, а не догодина“, категоричен е 
Велев. 
Председателят на КНСБ Пламен Димитров определи дебата при президента Румен Радев като изключително болезнен. 
„Липсват решения. Добрата воля от Румен Радев и Стефан Янев е добър знак но недостатъчен. Към момента имаме 
добрите обещания, че държавата ще влезе във функция, така че и бизнесът, и домакинствата ще усетят подкрепа. За да 
ускорим действията на държавата утре ще проведем протеста. Надяваме се това да усили гласа на 600 хиляди небитови 
потребители“, каза той. 
Димитров заяви, че тези действия не обслужват партиите, а имат за цел да се предотврати съкращенията на хиляди 
работници, които могат да изгубят работата си през следващите месеци заради високата цена на електроенергията. 
„На енергийния пазар цари паника. Прогнозите, че към април ще се оправят нещата, въобще не са сигурни. Никой не може 
да оцелее с тези цени до април. Синдикатите очакваме от президента Радев ясна и твърда позиция на срещата на ЕС – за 
замразяване на цената на вредните емисии, което е важно за въглищните централи“, каза синдикалният лидер. 
Димитров е категоричен, че още тази есен социално уязвимите групи трябва да бъдат подпомогнати. Отправна точка 
трябва да бъде праг на бедността от 460 лева. Според него парите ще дойдат от преизпълнението на приходите. 
В инициативата участват АИКБ, БСК, КТ „Подкрепа“, КНСБ, БТПП и ССИ. 
 
3e-news.net 
 
√ Държавата и бизнесът: Липсата на дългосрочни договори е една от причините за енергийната криза 
Краткосрочните мерки срещу нея трябва да са по-скоро финансови, промяната в нормативната уредба изисква повече 
време, отбеляза Андрей Живков  
Служебното правителство е предприело вече краткосрочни мерки за излизане от кризата, свързана с високите цени на 
електроенергията за бизнеса и индустрията. По общо мнение на правителството и на бизнеса, дългосрочните договори 
липсват и това е една от причините да се стигне до настоящата ценова криза. "Тази мярка вече е предприета и ние ще я 
усъвършенстваме и следващия път пуловете ще бъдат на по-малки мощности разделени - до 5 мегавата, така че повече 
фирми да могат да участват", заяви служебният министър на енергетиката Андрей Живков по време на кръгла маса, 
организирана от президента Румен Радев, на тема "Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията 
и природния газ, предаде БТА. 
Следващата мярка, която е била предприета съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), е промяна 
на методиката на цената на Доставчик от последна инстанция. Според енергийния министър тази мярка ще остави реални 
пари във фирмите, които не са си намерили доставчик на електрическа енергия. Справките са показали, че тези фирми са 
над 256 000. 
От 1 ноември тази методика ще влезе в сила. Спорът е дали тези 30 лева намаление на мегаватчас са достатъчни, но в 
съвкупност с всички останали мерки, накрая ефектът ще бъде положителен. 
Предприети са и действия по промяна на правилата за работа на енергийната борса. Живков уточни, че е било взето 
решение да се премахне финансовата застраховка като обезпечителна мярка за участие на борсата. Също така е започнало 
разглеждане и на лицензионния режим на лицензиране на търговците. Целта да се избегнат всякакви съмнения, че на 
борсата има търговци, които не са достатъчно компетентни да вършат тази работа или да се формира мнение, че там се 
извършва спекула. 
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Ако се върви към краткосрочни мерки за подпомагане на бизнеса, те трябва да бъдат по-скоро финансови, отколкото 
промяна в някои нормативни документи, счита министър Живков. Според него всяка промяна в нормативните документи 
изисква достатъчно дълго време, така че да не може да се реагира бързо. 
Президентът Румен Радев призова да не се политизират причините за енергийната криза. В Европа се вихри невиждана, 
безпрецедентна до момента енергийна криза, тя не подминава и България. Причините са много, те са най-вече глобални 
и от вътрешен характер, каза държавният глава на инициираната от него кръгла маса за мерки за решаване на проблема с 
високите цени на електроенергията и природния газ и подготовката на позиция на България пред ЕС по този въпрос. 
В дискусията в резиденция "Бояна" участваха също служебният премиер Стефан Янев, вицепрезидентът Илияна Йотова, 
служебните министри на енергетиката, на икономиката, на труда и социалната политика - Андрей Живков, Даниела 
Везиева и Гълъб Донев, председателят на КЕВР Иван Иванов, ръководители на енергийни дружества, представители на 
синдикатите и на бизнеса, кметове на общини.  
Призовавайки да не се политизират причините за енергийната криза, Радев посочи, че се използва кризата по един най-
нелеп начин от тези, при чието управление, в продължение на повече от десетилетие, се натрупаха огромни проблеми и 
задължения в сектора, които не въведоха нито една базова мощност, нито една нова технология, които ни оставиха без 
енергийна стратегия в период, в които цяла Европа адаптира своята икономика към Зелената сделка. 
Дългосрочните решения са в наш интерес и ще продължим да работим, затова е създадена с моя заповед и работна група, 
която подготвя нова стратегия в целия енергиен сектор. Но, в същото време, в краткосрочен план, ние търсим точно този 
ефект, намирането на точните решения, включително - и с възможни решения, излизащи извън традиционните до 
момента. Ще търсим именно това - защита на българския бизнес, защита на потребителите, които произвеждат стоки и 
услуги. Това каза служебният премиер Стефан Янев. Той посочи, че не иска да влиза в дългосрочните решения, свързани с 
бъдещето на енергийната система, с цялостната стратегия за развитие на сектора, както и с перспективите за Зелената 
сделка в европейски формат, тъй като в случая се нуждаем от краткосрочни решения. 
Стефан Янев се съгласи, че най-малко два аспекта са важни. От една страна, цената на тока за битово потребление, която 
е на регулирания пазар, на този етап няма промяна, но в същото време всички битови абонати са обект на инфлационен 
натиск от гледна точка на всички продукти и услуги, които получават във всекидневието си. Това е неизбежно, колкото и 
да се стремим да помагаме в това отношение, нещата са взаимосвързани, посочи Янев. За България основният проблем е 
цената на тока за бизнеса, отбеляза премиерът. Той приема, че регулаторните мерки на ЕК, които бяха обявени миналата 
седмица, засягат битовите потребители. Тоест, ние по индивидуален план си имаме отделна писта, и тя ще бъде в основата 
на решението на Министерския съвет, което ще приемем в сряда, предвид предстоящия Европейски съвет, и за което 
екипите вече работят, отбеляза Янев. Той посочи, че как ще изглежда решението, ще бъде коментирано в сряда, когато 
бъде прието. Не искам отсега да спекулирам, но в крайна сметка всички тези мерки, които сме обсъждали и обявили, които 
сме направили съвместно от страна на МС, Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, КЕВР, 
Българската независима енергийна борса, всичко това, което е направено до момента, предстои още да се усъвършенства 
и да се задълбочава, каза Янев. 
По думите му, някои от мерките, например разделянето на пакетите за търговия на дългосрочния пазар на по-малки 
пакети, не е дало очаквания резултат. Все пак се появиха крайни потребители, но не достатъчно. Не защото мерките не са 
добри, а защото самият пазар, самите крайни потребители не са готови за това, добави премиерът. Те вероятно се нуждаят 
от регистрация на борсата, каквато нямат. Всички тези неща са отчетени, допълнително ще бъде задълбочена работата в 
тази посока, допълнително ще се промени регулаторният механизъм, каза Янев и добави, че според обявената стратегия 
постепенно тежестта на борсата трябва да се насочи към търговията с дългосрочни продукти. 
Още от този месец до началото на ноември да се компенсират тези 600 000 абоната на свободния пазар на електроенергия 
за големите им сметките им за юли, август и септември. Това е предложението на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България /АИКБ/. "Има ги парите, има го и механизмът", каза председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. 
Според него това не е държавна помощ, защото се помага на всички. 
Той е на мнение, че предлаганата от служебното правителството помощ от 50 лева за мегаватчас вече е крайно 
недостатъчна. "Те бяха нещо за месец юли", коментира той. Според него ситуацията е извънредна и трябват извънредни 
мерки. По-малко от 10 процента от електроенергетиката е на природен газ, което е основната причина за повишението на 
цените. България не плаща скъпи суровини. Причината за повишението на цените е, че моделът на пазара е сбъркан. 
Само за две тримесечия АЕЦ "Козлодуй" ще продаде над 6 тераватчаса електроенергия на суми над 360 лева за мегаватчас. 
От тях 300 лева са печалба. Това означава 1 800 000 лв. печалба, посочи Велев. На още няколко места има подобни печалби. 
Тези пари могат бързо да се върнат там, откъдето са взети, допълни той. Бързата мярка, която ще помогне на всички, е 
тази - компенсиране на надвзетото, които пари ги има в България, заяви председателят на УС на АИКБ. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Трябва да се уплашим, за да сме адекватни 
Българската позиция на Европейския съвет за цената на енергията – ясна в сряда 
В cрядa cлужeбнoтo прaвитeлcтвo щe рeши зa бългaрcкaтa пoзиция нa прeдcтoящия Eврoпeйcки cъвeт, кoйтo щe рaзглeдa 
тeмaтa нa виcoкaтa цeнa нa eнeргиятa и мeркитe зa рeшaвaнe нa прoблeмa. Тoвa oбяви cлужeбният прeмиeр Cтeфaн Янeв 
нa диcкуcия пo тeмaтa, инфoрмирaт oт БНР. "Рeгулaтoрнитe мeрки нa Eврoпeйcкaтa кoмиcия, кoитo бяхa oбявeни минaлaтa 
ceдмицa, кacaят имeннo битoвитe пoтрeбитeли, тoecт ниe пo индивидуaлeн плaн cи имaмe oтдeлнa пиcтa и тaзи oтдeлнa 
пиcтa щe бъдe в ocнoвaтa нa рeшeниeтo нa Миниcтeрcки cъвeт, кoeтo щe приeмeм в cрядa, прeдвид прeдcтoящият cъвeт и 
зa кoeтo eкипитe вeчe рaбoтят. Кaк щe изглeждa тoвa рeшeниe, щe гo кoмeнтирaмe в cрядa, кoгaтo бъдe приeтo". 



8 

 

Ocнoвeн прoблeм зa Бългaрия e виcoкaтa цeнa нa тoкa зa бизнeca. Прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния 
кaпитaл Вacил Вeлeв прeдупрeди, чe cитуaциятa зa бизнeca e извънрeднa и ca нeoбхoдими извънрeдни мeрки. 
Нaд 600 хиляди aбoнaти плaщaт 4 пъти пo-виcoки cмeтки в cрaвнeниe c минaлaтa гoдинa и тe трябвa дa пoлучaт нeзaбaвнa 
кoмпeнcaция: 
"Трябвa дa ce уплaшим, зa дa дeйcтвaмe aдeквaтнo. Бързaтa мяркa, кoятo пoмaгa нa вcички, включитeлнo нa 
eлeктрoинтeнзивния бизнec, e тaзи - кoмпeнcирaнe c нaдвзeтoтo, кoитo пaри - тoвa зa Бългaрия прeдимcтвoтo, къcмeтът, 
хубaвoтo e, чe тe ca тук, тe нe ca плaтeни зa гaз в чужбинa. Тe ca cвръхпeчaлби и cвръхприхoди във Фoндa зa cигурнocт нa 
eлeктрoeнeргийнaтa cиcтeмa и в Бюджeтa кaтo cвръхприхoд oт ДДC". 
Cлужeбният миниcтър нa eнeргeтикaтa Aндрeй Живкoв припoмни, чe oт нaчaлoтo нa нoeмври влизa в cилa прoмeнeнaтa 
мeтoдикa нa цeнaтa нa дocтaвчик oт пocлeднa инcтaнция. 
"Кoeтo вcъщнocт щe ocтaви eдни рeaлни пaри във фирмитe, кoитo нe ca cи нaмeрили дocтaвчик нa eлeктричecкa eнeргия. 
Тeзи фирми нe ca никaк мaлкo - 256 000, тaкa чe тoвa e eдин рeaлeн eфeкт, кoйтo би трябвaлo дa имa oт 1 нoeмври, кoгaтo 
тaзи мeтoдикa влeзe в cилa". 
Нa кръглaтa мaca в рeзидeнция "Бoянa" зa прoблeмa c виcoкaтa цeнa нa eлeктрoeнeргиятa и прирoдния гaз прeзидeнтът нa 
КНCБ Плaмeн Димитрoв прoгнoзирa 5-6 прoцeнтa инфлaция дo крaя нa гoдинaтa. 
Cиндикaлиcтът нacтoя зa aктуaлизaция нa бюджeтa и oт 1 нoeмври линиятa нa бeднocт дa cтaнe 460 лeвa, a минимaлнaтa 
рaбoтнa зaплaтa дa дocтигнe 700 лeвa. 
"Aтмocфeрaтa нa рacтящи цeни и тaзи индукция, кoятo ce cлучвa, вeчe вoди cлeд ceбe cи дo ceриoзни ръcтoвe нa ocнoвни 
cтoки и уcлуги. Ниe зa вcички дoхoди вeчe cмe пуcнaли тaкa дa ce кaжe, нaшитe укaзaния към нaшитe cиндикaлни 
oргaнизaции - дa иcкaт oщe oт 1 нoeмври aктуaлизaция нa зaплaтитe, зa дa кoмпeнcирaт инфлaциятa вeчe, кoятo ce трупa, 
прeди Кoлeдa". 
Cлужeбният миниcтър нa трудa Гълъб Дoнeв oбяви, чe 300 000 лицa и ceмeйcтвa щe бъдaт пoдпoмoгнaти прeз 
oтoплитeлния ceзoн, нo уcилиятa щe бъдaт нacoчeни към нaмирaнe нa oщe възмoжнocти зa oбхвaщaнe нa дoпълнитeлeн 
брoй уязвими пoтрeбитeли: 
"Възмoжнo нaй-бързo дa ce пocтигнe oбщecтвeн кoнceнcуc при дeфинирaнeтo нa eнeргийнaтa бeднocт кaтo фeнoмeн c 
кoмплeкceн хaрaктeр, зa дa ce прeдприeмaт aдeквaтни дeйcтвия cъc cпрaвянe нa прoблeмa c eнeргийнaтa бeднocт. 
Рaзбирaмe и вaжнocттa oт прeдприeмaнeтo нa aдeквaтни мeрки в ceгaшнaтa критичнa cитуaция. Зaтoвa cчитaмe, чe 
уcилиятa ни трябвa дa бъдaт нacoчeни към въвeждaнeтo нa тaкa нaрeчeнитe "coциaлни тaрифи", oтбeлязa Дoнeв. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Васил Велев за скока на цените на тока: Ако държавата не се намеси, животът ще спре 
Ситуацията е безпрецедентна, в нашия живот не сме виждали такова нещо. Цените на тока са 3-4 пъти по-високи, отколкото 
през миналата година. От над 600 000 фирми ще се изсмуче ликвидност за 2-3 млрд. лева. Това каза председателят на 
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на инициираната от 
президента Румен Радев кръгла маса на тема "Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и 
природния газ. Подготовка на позиция на България пред ЕС". 
"Всичко предложено дотук не върши работа, ситуацията е извънредна и трябват извънредни мерки. В бюджета има 
свръхприходи. За тези две тримесечия само АЕЦ "Козлодуй" ще продаде ток със свръхпечалба 1,8 млрд. лева. На още 
няколко места има подобни печалби. Тези пари могат бързо да се върнат там, откъдето са взети. Защото в противен случай 
животът ще спре. Още в началото на ноември могат да се компенсират тези 600 000 абоната за свръхсметките им за юли, 
август и септември. Има ги парите, има го и механизмът", заяви Велев. По думите му това не е държавна помощ, защото 
се помага на всички. 
Той е на мнение, че предлаганата от служебното правителството помощ от 50 лева за мегаватчас вече е крайно 
недостатъчна.  
"Това е брутална намеса в икономиката, промяна на пазарните механизми, връщане към едни други времена. Освен за 
решаването на кризата, трябва да се мисли и за последствията за пазара", каза в отговор президентът Румен Радев. 
"Българската икономика и индустрия трябва да оцелеят и държавата трябва да е партньор. Това трябва да бъде обсъдено", 
добави държавният глава. 
Зам.-председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Николай Вълканов каза, че от 
КРИБ искат дългосрочни енергийни договори, поне едногодишни: "Нашата продукция е фиксирана и ние искаме да си 
знаем разходите", заяви Вълканов. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров, който уточни, че говори от името и на другия голям синдикат в България – КТ 
"Подкрепа", каза, че според синдикатите България трябва да подкрепи предложението на Европейската комисия за обща 
европейска газова банка. 
"Трябва да омекотим очаквания ръст на цените за домакинствата от 1 януари. Трябва да бъдат подпомогнати най-
уязвимите групи. Спрямо извънредната ситуация правителството трябва да утвърди нова минимална работна заплата още 
тази есен. Смятаме, че минималната заплата трябва да стане 700 лева още от 1 ноември, за да може в Бюджет 2022 да 
стане 760 лева", каза още Пламен Димитров. 
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Bulgaria ON AIR 
 
√ Обявяват мерки в енергетиката заради кризисните цени на тока 
Дискутират се различни идеи как той отново да стане достъпен за бизнеса  
Служебният кабинет ще обяви в сряда мерки в енергетиката. Това обяви премиерът Стефан Янев на среща за кризисните 
цени на тока и природния газ, в която участват правителството, бизнесът и синдикати. 
Президентът Румен Радев организира кръглата маса в "Бояна", след като в събота чу мнението на енергийните експерти. 
На срещата се дискутират различни идеи как токът отново да стане достъпен за бизнеса - от увеличени помощи за бита, 
през връщане на пари на фирмите, до промяна на системата. 
Конфедерацията на работодателите в България настоява за директни договори на 150-160 предприятия с АЕЦ "Козлодуй" и 
с Националната електрическа компания. Да се компенсират всички небитови потребители с 75% от разликата между 
прогнозната и реалните пазарни цени от август насам, докато се нормализира пазарът. Това пък искат от Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
"Допълнително ще се промени регулаторният механизъм, където е необходимо, така че ефектът на крайните 
потребители, потребителите от последна инстанция и техните права да бъдат защитени и да имат възможност 
да търгуват на дългосрочния пазар", посочи премиерът. 
"Трябва да се изплашим, за да действаме адекватно. Тези 50 лв., за които се говори, при свръхизиземване от порядъка 
на 350-400, вече са нищо", коментира председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България на Васил Велев. 
"Мисля, че имаме консенсус за приоритетите. На първо място - да се гарантира социална поносимост за българските 
граждани. Да не поставяме под риск училищата, болниците, детските градини, ВИК- дружества, железопътния 
транспорт. И на следващо място - бизнесът. Този, който дава постъпленията и парите в бюджета, е българският 
бизнес", подчерта президентът Румен Радев. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Васил Велев за скока на цените на тока: Всичко умира, ако държавата не се намеси 
Предлаганата от служебното правителството помощ от 50 лева за мегаватчас вече е крайно недостатъчна. Всичко 
предложено дотук не върши работа, ситуацията е извънредна и трябват извънредни мерки 
Ситуацията е безпрецедентна, в нашия живот не сме виждали такова нещо. Цените на тока са 3-4 пъти по-високи, отколкото 
през миналата година. От над 600 000 фирми ще се изсмуче ликвидност за 2-3 млрд. лева. 
Това каза председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по 
време на инициираната от президента Румен Радев кръгла маса на тема "Мерки за решаване на проблема с високата цена 
на електроенергията и природния газ. Подготовка на позиция на България пред ЕС", предаде Novini.bg. 
Всичко предложено дотук не върши работа, ситуацията е извънредна и трябват извънредни мерки. В бюджета има 
свръхприходи. 
За тези две тримесечия само АЕЦ "Козлодуй" ще продаде ток със свръхпечалба 1,8 млрд. лева. На още няколко места има 
подобни печалби. 
Тези пари могат бързо да се върнат там, откъдето са взети. Защото в противен случай животът ще спре. Още в началото на 
ноември могат да се компенсират тези 600 000 абоната за свръхсметките им за юли, август и септември. Има ги парите, 
има го и механизмът, заяви Велев. 
По думите му това не е държавна помощ, защото се помага на всички. 
Той е на мнение, че предлаганата от служебното правителството помощ от 50 лева за мегаватчас вече е крайно 
недостатъчна.  
Това е брутална намеса в икономиката, промяна на пазарните механизми, връщане към едни други времена. Освен за 
решаването на кризата, трябва да се мисли и за последствията за пазара, каза в отговор президентът Румен Радев. 
Българската икономика и индустрия трябва да оцелеят и държавата трябва да е партньор. Това трябва да бъде обсъдено, 
добави държавният глава.  
Зам.-председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Николай Вълканов каза, че от 
КРИБ искат дългосрочни енергийни договори, поне едногодишни. Нашата продукция е фиксирана и ние искаме да си 
знаем разходите, заяви Вълканов. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров, който уточни, че говори от името и на другия голям синдикат в България – КТ 
"Подкрепа", каза, че според синдикатите България трябва да подкрепи предложението на Европейската комисия за обща 
европейска газова банка. 
Трябва да омекотим очаквания ръст на цените за домакинствата от 1 януари. 
Трябва да бъдат подпомогнати най-уязвимите групи. Спрямо извънредната ситуация правителството трябва да утвърди 
нова минимална работна заплата още тази есен. 
Смятаме, че минималната заплата трябва да стане 700 лева още от 1 ноември, за да може в Бюджет 2022 да стане 760 
лева, каза още Пламен Димитров. 
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Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев за скока на цените на тока: Ако държавата не се намеси, животът ще спре 
"Всичко предложено дотук не върши работа, ситуацията е извънредна и трябват извънредни мерки. В бюджета има 
свръхприходи. За тези две тримесечия само АЕЦ "Козлодуй" ще продаде ток със свръхпечалба 1,8 млрд. лева, каза 
председателят на АИКБ 
Компенсацията от 50 лв. за мегаватчас, с която държавата планира да подпомогне бизнеса заради растящата цена на тока 
на свободния пазар, е крайно недостатъчна. 
Ситуацията е безпрецедентна, в нашия живот не сме виждали такова нещо. Цените на тока са 3-4 пъти по-високи, отколкото 
през миналата година. От над 600 000 фирми ще се изсмуче ликвидност за 2-3 млрд. лева.  
Това каза председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по 
време на инициираната от президента Румен Радев кръгла маса на тема "Мерки за решаване на проблема с високата цена 
на електроенергията и природния газ. Подготовка на позиция на България пред ЕС", предаде Novini.bg. 
"Всичко предложено дотук не върши работа, ситуацията е извънредна и трябват извънредни мерки. В бюджета има 
свръхприходи. За тези две тримесечия само АЕЦ "Козлодуй" ще продаде ток със свръхпечалба 1,8 млрд. лева. На още 
няколко места има подобни печалби. Тези пари могат бързо да се върнат там, откъдето са взети. Защото в противен случай 
животът ще спре. Още в началото на ноември могат да се компенсират тези 600 000 абоната за свръхсметките им за юли, 
август и септември. Има ги парите, има го и механизмът", заяви Велев. По думите му това не е държавна помощ, защото 
се помага на всички. 
Той е на мнение, че предлаганата от служебното правителството помощ от 50 лева за мегаватчас вече е крайно 
недостатъчна. 
"Това е брутална намеса в икномиката, промяна на пазарните механизми, връщане към едни други времена. Освен за 
решаването на кризата, трябва да се мисли и за последствията за пазара", каза в отговор президентът Румен Радев. 
Българската икономика и индустрия трябва да оцелеят и държавата трябва да е партньор. Това трябва да бъде обсъдено, 
добави държавният глава. 
Зам.-председателят на Конфедерацията на работодателите и индуструалците в България Николай Вълканов каза, че от 
КРИБ искат дългосрочни енергийни договори, поне едногодишни. Нашата продукция е фиксирана и ние искаме да си 
знаем разходите, заяви Вълканов. Президентът на КНСБ Пламен Димитров, който уточни, че говори от името и на другия 
голям синдикат в България – КТ "Подкрепа", каза, че според синдикатите България трябва да подкрепи предложението на 
Европейската комисия за обща европейска газова банка. 
"Трябва да омекотим очаквания ръст на цените за домакинствата от 1 януари. Трябва да бъдат подпомогнати най-
уязвимите групи. Спрямо извънредната ситуация правителството трябва да утвърди нова минимална работна заплата още 
тази есен. Смятаме, че минималната заплата трябва да стане 700 лева още от 1 ноември, за да може в Бюджет 2022 да 
стане 760 лева", каза още Пламен Димитров. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ: В безпрецедентна ситуация сме, не се вижда таван на цената на тока 
Битовите потребители също ще бъдат засегнати, смятат от Българския енергиен и минен форум 
Бизнесът и синдикатите излизат на протест заради рекордните цени на тока. Те настояват за спешни мерки от страна на 
държавата и компенсации за засегнатите. 
Според изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов, ако държавата не се намеси, икономиката на България ще бъде 
ликвидирана. 
„В безпрецедентна ситуация сме, цената на електричеството се покачи 4 пъти. Само за ден имаше 10% повишение. И не се 
вижда таван”, заяви Иванов. „Небитовите потребители са на ръба. Сметките за септември са 2 пъти по-високи отколкото 
сметките за септември 2020 г. А сметките за октомври ще бъдат най-малко 3 пъти по-високи. Това са непосилни сметки. На 
ръба са не само бизнесът, но и търговците на енергия, защото нямат ресурса да закупуват тази енергия. Пазарът на 
електроенергия не функционира”, заяви Иванов. Според Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум този ръст 
на цените засяга всички. 
„Това, че битовите потребители са защитени все още, не означава, че и тях няма да ги засегне”, заяви Антон Иванов. 
По думите му процесът е общоевропейски. „Нашата система произвежда с много по-ниски цени от тези, които са на пазара. 
Хората са прави като казват, че искат тези цени, на които произвежда България”, коментира Антон Иванов. Той призова да 
се говори по-внимателно по въпроса за свърхпечалбата. „В системата има дружества, които генерират по-голяма от 
очакваното печалба. Но има и важни дружества, които генерират големи загуби. Не можем да изтеглим печалбата от 
едното дружество и да разрушим другите, като ги оставим да се оправят сами. Това не е вариант”, смята Антон Иванов. 
Според него има варианти, които да постигнат балансираност, но трябват по-големи усилия от онези, които се 
демонстрирали в момента с казването „ние сме готови да дадем по 50 лева на всеки”.   
От АИКБ очакват мерките, които ще бъдат обявени в сряда. „Те ще бъдат в посоката, която сме обсъждали. На първо място 
за отминалия период – август, септември, октомври, където сметките вече са генерирани и платени по-голямата част от 
тях. Единственият вариант за намаляване на надплатеното е компенсация. Трябва в тази посока да се мисли”, каза Добрин 
Иванов. Според него трябва да се вземат и мерки за регулиране на пазара и цените да бъдат по някакъв начин регулирани 
от КЕВР. „Трябва да се определи по някакъв начин таван”, смята Добрин Иванов. 
За повече информация вижте видеото. 

https://nova.bg/news/view/2021/10/19/343381/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Още половин милиард лева нов дълг взема държавата чрез ДЦК на вътрешния пазар  
Още половин милиард лева нов дълг ще бъдат изтеглени под формата на държавни ценни книжа по време на аукцион на 
25 октомври. Този път за продан се предлагат книжа със срочност десет години и половина. 
Половин милиард лева нов дълг вече бе изтеглен от вътрешния пазар преди седмица, но с петгодишни книжа. Те 
постигнаха отрицателна доходност от 0,02 на сто, която е доста по-неизгодна за държавата от предишните емисии със 
същата срочност. Лихвата при тези книжа е нулева. 
Тази седмица правителството отново прибягва до същия обем, но този път на облигации за десет години и половина с 
лихва от 0,1 на сто. 
В началото на годината Министерството на финансите веднъж отказа изцяло направените поръчки по тази емисия, но след 
това при последващи предлагания ги одобряваше. 
В края на септември при предложени 300 милиона лева бе постигната средно претеглена доходност от 0,2 на сто. 
От началото на годината досега страната ни е поела един милиард и 800 милиона лева нов дълг изцяло от вътрешния 
пазар. 
Ако финансовото министерство одобри и сега предложените облигации, новопоетият дълг ще достигне 2 милиарда и 300 
милиона лева при лимит от 4, 5 милиарда за годината. 
 
√ Премиерът Янев и областните управители обсъждат подготовката на предстоящите избори  
Премиерът Стефан Янев ще се срещне днес с областните управители, за да обсъдят  подготовката на предстоящите избори 
на 14 ноември.  
Участие в дискусията ще вземат министрите на вътрешните работи, на финансите и на икономиката, както и на 
земеделието, околната среда и водите на регионалното развитие и благоустройството. 
 
√ Предлагат за обществено обсъждане нов Закон за ветеринарномедицинската дейност 
Нов закон за ветеринарномедицинската дейност може да лиши от субсидии и помощи от държавния бюджет фермите , 
които не са изпълнили мерките за биосигурност. 
Затова от земеделското министерство се обръща с въпроси към фермерите, които да оценят как предлаганите нови 
текстове биха се отразили върху малкия и среден бизнес. 
Правилно ли е земеделците, които не са въвели мерки за биосигурност, да получават субсидии е въпросът, фокусирал 
вниманието на фермерите, които в следващия месец имат думата по проектопредложенията. 
В актуализираните текстове земеделците открояват и липсата на предложение за въвеждане на задължителна здравна 
осигуровка за животните - идея, която фигурираше в първия вариант на проект, качен за обсъждане през август и оттеглен 
само след седмица заради бурни реакции от стопаните. 
Друг ключов проблем, който третират текстовете, е събирането на страничните животински продукти. За да се намали 
безконтролното изхвърляне на животински отпадъци, е заложено задължение във всяка община да се направят пунктове 
за събиране на умрели животни, както и отпадъци от заклани в личните стопанства животни.  
Концепцията на закона и въпросникът към фермерите са публикувани за обществено обсъждане до 15 ноември. 
 
√ Тимерманс: Завръщането към въглища на фона на енергийната криза би било "климатична трагедия"  
Ръководителят на политиката на Европейския съюз по въпросите на изменението на климата Франс Тимерманс заяви, че 
връщането към използване на "мръсна" енергия от въглища по време на настоящата енергийна криза "не е умен ход" и 
пазарите трябва да се възползват от възможността да преминат към възобновяеми източници. 
Колективното възстановяване на промишлеността тази година след пандемичната Covid криза доведе до скок в търсенето 
и цените на енергията навсякъде. 
В Европа нарастващите цени на природния газ на едро насърчават повече комунални услуги да преминат към въглища за 
производство на електроенергия, както това идва в момент, когато на стария континент има опити да се накарат държавите 
да се откажат от високо замърсяващото гориво. 
В Азия се повиши търсенето на въглища от страна на гигантските пазари на Китай и Индия, след като икономиките им се 
рестартираха, следвайки големи спадове, предизвикани от пандемия. 
"Ще бъде трагедия, ако в тази криза отново започнем да инвестираме във въглища, което е енергия, която няма бъдеще и 
е изключително замърсяваща", посочи изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерманс пред 
Ройтерс по време на визитата си Индонезия. 
"Най-разумното нещо, което трябва да направите, е по време на тази енергийна криза да намалите възможно най-скоро 
зависимостта си от изкопаемите горива", добави той, отбелязвайки, че цените на възобновяемата енергия са останали 
постоянно ниски, докато цените на въглищата са скочили. 
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Глобалните цени на въглищата скочиха до рекордно високи стойности, а най-големият износител на въглища за 
топлоцентрали - Индонезия увеличи целта си за производство през 2021 г., за да отговори на търсенето, тъй като минната 
дейност беше нарушена заради силни държдове. 
Въглищата бяха част от дискусията на Тимерманс с представители на Индонезия по време на посещението му преди 
преговорите по изменението на климата COP26 в Глазгоу, Шотландия следващия месец. 
Индонезия, осмият най-голям замърсител с парникови газове в света, се стреми да достигне нетните нулеви емисии на 
въглерод до 2060 г. или по-рано, които включват планове за постепенно прекратяване на използването на въглищни 
централи. 
В момента въглищата съставляват около 60% от производството на електроенергия в Индонезия и допринасят за около 
35% от емисиите му. 
Тимерманс каза, че планът на Индонезия за увеличаване на частта от възобновяеми източници в енергийния микс е 
"похвален и амбициозен" и ЕС пожела да увеличи сътрудничеството в този сектор. 
"Искаме да си сътрудничим с Индонезия, за да сме сигурни, че можем да инвестираме и да имаме трансфери на 
технологии, да внесем някои идеи на пазара за вятърни или слънчеви или геотермални води", каза Тимерманс. 
Индонезия ще трябва да инвестира от 150 до 200 милиарда долара годишно в нисковъглеродни програми през 
следващите девет години, за да постигне целта си да достигне нетните нулеви емисии на въглерод до 2060 г. или по-рано, 
показва правителствено проучване, цитирани от Ройтерс. 
 
√ Чехия отменя ДДС върху тока и газа  
Чешкото правителство отмени временно данък добавена стойност върху електричеството и газа на фона на значително 
повишение на цените на енергията, предаде ДПА.Финансовото министерство съобщи, че ДДС, който е 21 процента, няма 
да бъде налаган през ноември и декември.  
Решението трябва да бъде одобрено от Европейската комисия. Очаква се то да струва на чешката хазна около 78 и 
половина милиона евро на месец. Това означава, че домакинства, които плащат по 1 000 крони на месец (или около 40 
евро) за електрическа енергия, ще спестят около 350 крони, или около 14 евро, през двата последни месеца на годината.  
Правителството планира да направи законови промени, с които да изключи  за постоянно доставките на електричество и 
газ от облагането с ДДС от следващата година. 
 
√ Изненадващ спад на индустриалното производство в САЩ през септември  
Промишленото и индустриалното производство в САЩ се свиха изненадващо през септември с оглед на силен спад на 
автомобилното производство поради недостига на полупроводникова техника, показват последните данни на Федералния 
резерв. 
Индустриалното производство се понижи през септември с 1,35 спрямо август, когато отбеляза спад с 0,1 на сто (низходяща 
ревизия от повишение с 0,4%), докато осредните очаквания бяха за нарастване с 0,2 на сто. 
Промишленото производство се сви с 0,7%, докато производството на автомобили и на части за тях се срина с цели 7,2% 
заради продължаващия недостиг на полупроводникови чипове. 
Производството при комуналните услуги също спадна с 3,6 %, тъй като търсенето се ограничи съществено заради по-топлия 
от обичайното август, докато минно-добивното производство спадна с 2,3 % поради продължителните негативни 
последствия от урагана Айда. 
 

Графика на индустриалното производство на месечна база 

 
 
"Негативните ефекти от урагана Айда неизбежно ще отшумят, но ограниченията от страна на предлагането ще бъдат с нас 
за още известно време“, посочи Орен Клачкин, водещ американски икономист в Oxford Economics. "Трудностите при 
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логистиката са най-проблемните, а недостигът на входящи ресурси, ограниченията при наемането и малкият резервен 
вътрешен производствен капацитет влошават допълнително производствените проблеми". 
"Очакваме предлагането да навакса търсенето около средата на 2022 г., но може да отнеме повече време за преодоляване 
на тези предизвикателства", добави той и отбеляза, че данните, оценяващи очакванията за търсенето в бъдеще, ще останат 
стабилни през следващата година. 
Според данните на Фед, използването на индустриалния капацитет се е понижил през септември до 75,2% от 76,2% през 
август. 
Капацитета в промишленият сектор пък е спаднал до 75,9%, докато използването на капацитета в минния и комуналния 
сектори се е понижил съответно до 73,9% и 73,0%. 
Въпреки спада през септември, Фед отбеляза, че общото индустриално производство през цялото трето тримесечие е 
нараснал с 4,3% на годишна база, отбелязвайки повишение с поне 4% за пето предно тримесечие. 
 
√ Увеличаване на производството на въглищна електроенергия в САЩ през 2021 г.  
Производството на електроенергия от въглища в САЩ се очаква тази година да бъде по-голямо в сравнение с 2020 г. поради 
растящите цени на природния газ и относително стабилните цени на въглищата, съобщи в понеделник Американската 
администрация за енергийна информация (EIA). 
Цените на природния газ в САЩ скочиха заради силното търсене и рекордните световни цени на газа. 
EIA очаква производство на въглищна енергия в САЩ да нарасне с 22% през 2021 г. спрямо година по-рано, отбелязвайки 
първото увеличение на годишна база от 2014 г. насам. 
Разходите за природен газ, доставян за електрическите генератори, останаха относително ниски и стабилни между 2015 и 
2020 г., но цените станаха много по-високи тази година, което доведе до увеличаване на търсенето на въглища, посочи 
Енергийната информационна администрация на САЩ. 
Въпреки че повишаването на цените на природния газ доведе до по-голямо производство на въглища в САЩ спрямо 
миналата година, увеличаването на производството на електрическо посредством въглища най-вероятно няма да 
продължи, добави EIA. 
"За 2022 г. ние прогнозираме, че електроенергията на въглища в САЩ ще намалее с около 5% в отговор на продължаващото 
оттегляне на производствените мощности от електроцентралите на въглища и малко по-ниските цени на природния газ“, 
прогнозира Енергийната информационна администрация. 
 
БНТ 
 
√ Правителството обявява нови мерки срещу високите цени на тока  
Нови мерки за намаляване на високите цени на тока за бизнеса ще предложи правителството в сряда. Това обяви 
служебният премиер Стефан Янев, който присъства на кръгла маса, посветена на проблемите в енергетиката. Досегашните 
мерки според бизнеса са неадекватни и недостатъчни, синдикатите също имат своя визия за промяна на свободния пазар 
на ток. 
На този етап отпада идеята големите предприятия да купуват директно ток от държавните производители като АЕЦ 
"Козлодуй". 
"Съгласно закона всички действия като покупка на електрическа енергия независимо дали се касае за нормална сделка, 
или технологични разходи, трябва да минат през централизирания борсов пазар", каза председателят на КЕВР Иван 
Иванов. 
Бизнесът обаче настоява свръхпечалбите на енергийните дружества да бъдат върнат като пари обратно на фирмите. 
"Пазарът ни не работи, ние нямаме достъп до електроенергия, каква икономика...", коментира представителят на 
КРИБ Константин Стаменов. 
За нови финансови мерки заговори и енергийният министър. 
"Ако предприем отвсякъде мерки, които да спестяват накрая пари, ще получим синергичен ефект накрая", коментира 
Андрей Живков. 
Според синдикатите също така трябва да се помисли и за намаляване на цените на въглеродните емисии, за да поевтинее 
и токът от термичните централи на въглища. 
"Бързи и лесни решения няма, всяко едно решение трябва да се огледа с оглед на неговата законосъобразност и 
целесъобразнос", смята служебният премиер Стефан Янев. 
Всички събрани идеи ще бъдат описани като конкретни предложения и внесени за разглеждане по време на Съвета на 
Европейския съюз тази седмица, където България ще бъде представена от президента. 
"Не се съмнявайте, че това, което реши правителството, и това, което вие повдигате, аз ще го остоявам, 
включително и по отношение на въглеродните емисии", каза Румен Радев. 
Служебният премиер Стефан Янев поиска и подробен доклад за състоянието на "Топлофикация София". Очаква се 
дружеството пак да получи пари от Българския енергиен холдинг. 
 
√ Виолета Комитова: Обещаните пари вървят към "Автомагистрали - Черно море", надявам се днес да си ги получат 
Утре се очаква протест на "Автомагистрали - Черно море" пред МРРБ заради обещанието дружеството да получи до 
понеделник 9 млн. лв. от дължимите от държавата 37 млн. Според тях до понеделник по сметката им не е постъпило нищо. 
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"Ние обещахме във връзка с някои административни неуредици, във връзка с някои проблеми, които те имат с 
договора, наддоговорени суми и прочие, загубихме повече време отколкото предполагахме, но от вчера тези пари 
вървят към "Автомагистрали - Черно море", надявам се днес те да си ги получат". 
Това заяви в "Денят започва" министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова. 
"Става дума за едни фирми, които са работили по трасето на "Тракия" Чирпан - Стара Загора и са получили договори 
за 200 млн. от нашата държава, а е имало осигурени само 59 млн. като финансов ресурс. Сега всички тези фирми се 
чувстват измамени", каза още регионалният министър. 
Според нея първата идея е била да се платят само заплатите и осигуровките на работниците, но се е оказало, че те имат и 
задължения към банки и т.н. 
"Затова ние определихме тази сума, която е свръхтрудно да я намерим, да я осигурим и да я платим. Ако 
министерството имаше средства, ние отдавна щяхме да сме приключили този въпрос. Нито регионалният министър 
има интерес да не се заплати работата на хората, нито служебното правителство, нито гражданите. Но знаете, 
че бюджетът на АПИ беше изчерпан до 30 април, ние заварихме нула лева и много започнати обекти за милиарди, 
така че ние изпаднахме в страхотно затруднение", обясни министър Комитова. 
По думите ѝ почти всички ремонти, които са на стойност милиард и половина годишно в нашата държава, минават под 
прикритието не на основни ремонти. И допълни, че това означава, че милиард и половина даваме годишно за всички 
пътища, но когато те се повредят, няма фирма, която да носи гаранцията и няма отговорност да си поеме безплатно 
ремонта. 
"Тази отсечка на стойност 200 млн., които казвам, че нямаме възможност да ги платим в момента, тъй като те 
трябва да се определят в бюджет, през Народното събрание и така нататък. Тя ще трябва да се заплати един ден 
на всичките 10 фирми, които са работили в тази отсечка. Но тя е минала под параграф на някакъв текущ ремонт и 
поддръжка, поради което няма одобрен проект и няма разрешение за строеж, и няма Акт 16 за въвеждане в 
експлоатация", каза регионалният министър. 
Тя обясни още, че ще се платят от бюджета тези 200 млн. за ремонт, но ако възникнат повреди в следващите 5 или 10 
години, ще се дадат нови милиони, за да се поправи отсечката. 
"Няма гаранция, защото минава под думички "поддръжка". Това е порочна практика, която се прави от години - тя е 
с цел уж по-бързо да се правят ремонтите, защото проектите до разрешение за строеж изискват време, но 
специално за Чирпан - Стара Загора имахме време да подготвим тези проекти", смята Комитова. 
Според нея такива основни тежки и скъпи ремонти трябва да се правят с технически проект, разрешение за технически 
строеж, с въвеждане в експлоатация и оттам нататък да тече гаранция. По думите ѝ тази практика за милиард и половина 
годишно поглъща много пари и създава продукт, в който няма никакво качество. 
Магистрала "Хемус" няма да може да бъде завършена до 2024 година. Това е дълбоко погрешна теза. Нормално е по един 
километър на месец да се изгражда, всякакво друго твърдение, че може по-бързо да се постои "Хемус", е лъжа - смята 
министърът. Тя изрази надежда до 2024 година първите 51 км от Ябланица до Плевен да бъдат завършени. 
Министър Комитова увери, че зимното почистване няма да закъснее. Нужните средства стандартно са между 60-80 млн. 
лв., а в края на септември още са заделени 100. 
Още от разговора вижте във видеото. 
 
√ Николай Денков: Решението за въвеждане на зелен сертификат е на Министерство на здравеопазването 
Всички мерки, които се прилагат в образователната система за ограничаване на разпространението на COVID-19 се взимат 
от Министерство на здравеопазването и ние ги приемаме, стига да не преминават нашите червени линии, каза министърът 
на образованието проф. Николай Денков. 
„Това, което аз казвам, е, че по която и от линиите да тръгнат, дали зелен сертификат, дали чрез по-стриктни мерки в 
училище, те ще срещнат нашата подкрепа, ако не преминат някои червени линии. Червените линии са, че ако се въведат 
зелени сертификати, това трябва да стане не по-рано от един месец спрямо педагогическия и непедагогическия персонал 
в училищата, за да има време да се настрои системата, да се ваксинират учителите, които искат да се ваксинират“, обясни 
образователният министър. 
Денков уточни, че в момента ваксина са си поставили 36% от учителите. И поясни, че вървят срещи на учители с водещи 
здравни експерти по темата на ваксинацията. 
„Изпратихме писма да всички училища, за да кажат кои учители искат да се включат в срещи със здравни специалисти. 
Направихме списък. Повече от 3 000 учители казаха „да, интересуваме се от тази информация“. И в серия от срещи в 
рамките на седмица ще минат всички през консултации с най-добрите специалисти. Това е, което можем да направим по 
линия на убеждението“, каза още проф. Николай Денков. 
Благодарение на информационната кампания, започната през август, има увеличение на ваксинираните учители с 10%. 
Здравният министър каза още, че са прецизирани условията, при които се преминава към ротационния и онлайн режим 
на обучение. 
 
√ Ще въведат ли зелен сертификат за лекари, учители и социални?  
Експертен съвет по епидемиология заседава извънредно вчера, за да реши как да ограничи разрастването на заразата от 
COVID-19. Решението обаче ще бъде обявено днес или в сряда. Чакат се становища и от заинтересованите браншове. 
Здравният министър определи вчера в сутрешния ни блок ситуацията като сериозна. 
Всички очаквахме вчера да знаем дали ще има нови мерки, или зеленият сертификат трябва да е с нас при влизане на 
обществени места. Това обаче ще знаем днес или в сряда. Вчера след срещата в здравното министерство не стана ясно 

https://bntnews.bg/news/violeta-komitova-obeshtanite-pari-varvyat-kam-avtomagistrali-cherno-more-nadyavam-se-dnes-da-si-gi-poluchat-1172342news.html
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към кой от двата варианта за нови мерки клонят експертите, тъй като никой от тях не пожела да разговаря с медиите. От 
пресцентъра на министерството разпространиха информация, че заповед ще има, след като всички заинтересовани страни 
изпратят становище. 
Ситуацията в страната е много сериозна и напрегната, каза в Сутрешния блок на БНТ здравният министър. 
"И нарастващите случаи на брой заразени с COVID-19, и нарастващият брой на случаите за интензивни легла налагат да се 
приемат допълнителни ограничителни мерки", каза д-р Стойчо Кацаров - служебен министър на здравеопазването. 
Решението да се затегнат ли мерките или да се въведе вход със зелен сертификат Кацаров остави на експертите. Дори не 
участвал в дискусията. 
"Не искам да влияя по никакъв начин на решението на експертите, за да няма никакво съмнение за някакви политически 
влияния", заяви Стойчо Кацаров. 
Епидемиолозите не пожелаха да разкрият дали мерките ще бъдат затегнати или зеленият сертификат ще стане 
задължителен за влизане на обществени места. 
"Мерките, които са предложени, могат да се приложат както алтернативно, така и комулативно. Най-успешната - 
ваксинацията е такава, каквато е в момента. Другата възможност, единствената, която имаме, са физическите 
ограничения", каза Стойчо Кацаров. 
В София свободните ковид легла са 234. От тях само 31 са за интензивна грижа. В първа градска болница ковид легла в 
реанимацията няма. 
"Към момента ситуацията е напрегната, но правим всичко възможно да осигурим необходимата медицинска помощ, 
ако се наложи на някои тежки пациенти", заяви проф. д-р Цветомир Димитров, директор на Университетска Първа 
МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД. 
За разлика от София в Ямбол, който също е в тъмночервената зона, проблем с леглата няма. 
"На този етап в 4-те болници се приемат ковид пациенти, няма такъв недостиг на легла или пък на персонал", каза 
д-р Радостина Калчева, директор на РЗИ-Ямбол. 
От здравното министерство обсъждат зеления сертификат да стане задължителен за работещите в болниците. 
"Аз съм категорично за. Това може би ще подейства отрезвяващо на повечето граждани в нашата страна", заяви д-
р Валентин Вълчев, заместник-директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон" в Ямбол. 
Зелен сертификат и за работещите в училищата предлагат здравните власти. 
"Не мога да дам категорично мнение за или против съм зеления сертифкат. Всеки си има собствените притеснения и 
ние трябва да се съобразим с това. И в никакъв случай не можем да наложим нашето мнение, колкото и да ни се иска 
всички да бъдат ваксинирани", заяви Живка Димитрова, директор на СУ „Свети Климент Охридски". 
"Трябва да стигнем до зелените сертификати, но в училищната мрежа ще трябва време, за да се приложат за педагози и 
непедагогически персонал, за да може да се ваксинират учителите", заяви проф. Николай Денков - служебен министър на 
образованието. 
Гратисният период ще бъде около месец. А според министър Денков 36% от учителите са ваксинирани. Образователният 
министър подкрепя предложението на здравните власти учениците в общини с над 550 заразени на 100 000 да редуват 
реалната с виртуалната класна стая. 
Образователното министерство подкрепя и предложението при над 750 заразени на 100 000 в дадена община училищата 
да бъдат затваряни. Очаква се до сряда здравните власти да обявят какви мерки ще бъдат въведени. 
 
√ Одит установи фиктивни ученически почивки, от дружеството твърдят, че е атака  
Фиктивни ученически почивки и документни измами за милиони. Схемата е хваната при одит на Министерството на 
образованието на дейността на търговското дружество "Ученически отдих и спорт". Установено е, че за последните две 
години дружеството е отчело близо 293 000 фиктивни нощувки на ученици. Проверка показала, че няма никакво 
доказателство, че нощувките са се реализирали - нито на хартия, нито електронно. Тези фиктивни нощувки са стрували на 
държавата почти 9 милиона лева, отишли неясно къде. От дружеството твърдят, че образователният министър е подведен. 
Софийската градска прокуратура вече проверява изнесените данни. 
По документи 522-ма ученици това лято са били на екскурзия в Кранево. В тази сграда. 
"Виждате за каква кочина става въпрос. Кочина. Работата ми е на ден да минавам поне по 3-4 пъти по тая главната 
улица, където се намират лагерите. Нямам спомен да съм виждал някакви смени, автобуси, да идват деца, да 
заминават деца", коментира кметът Румен Николов. 
От МОН са платили общо 4226 лв. за нощувки в тази база. Платени, но фиктивни според одита. Че в базата не са нощували 
ученици от години, доказва и липсата на курортен данък, който трябва да се плати, ако има почиващи в базите. 
"От години наред, поне от 10 години, тая справка винаги е била нулева", допълни кметът. 
Министерството на образованието също не е открило нито хартиени, нито електронни доказателства, че тук и в още редица 
неизползваеми лагери е имало нощувки, за които са платени държавни пари. 
"Истината е, че това, което видяхме, надхвърляше и най-голямото въображение. Става дума за почти 8 млн лв., 
които са изплатени към дружеството, без да са налице нито финансови документи, нито регистри, които да 
доказват, че реално е имало такива почивки. Отделно трябва да има регистър с имената и рождените дати, и друга 
информация за всяко едно дете. И това не сме видели, въпреки че ги поискахме по няколко различни начина", каза 
просветният министър Николай Денков. 
В един от офисите на дружеството в Русе, където търсим информация е заключено. Потърсихме служителите и на 
обявените телефони. 
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По-късно служителка обясни по телефона, че в сградата в Кранево са изпратили на почивка много русенски деца. Екипът 
ни не успя да открие директор на русенско училище, който да е изпращал деца на лагер в последните години. Заради 
доброто представяне на дружеството пък заплатата на изпълнителния директор била повишена. Брутно - 10 370 лева 
месечно.  
Изпълнителният директор на "Ученически отдих и спорт" отговори писмено. Определи действията на МОН като атака 
срещу дружеството в политическа битка. Допълни, че данните си противоречат, а информацията е изнесена незаконно. 
Министър Денков заяви, че ще предаде данните от одита на главния прокурор и Агенцията за държавна финансова 
инспекция. 
Директорът каза в позицията си, че ще даде медийно изявление, когато бъде запознат с одита, а от своя страна, 
образователният министър каза, че вече се търси и се работи по въпроса да се намерят заместници на директора на 
дружеството. 
 
√ Ако Планът за възстановяване бъде одобрен до 31 декември, получаваме авансово плащане  
България има шанс да получи до края на тази година авансовото плащане по Плана за възстановяване, но само ако Съветът 
на ЕС успее да го одобри до 31 декември. По Плана страната ни ще получи 12,9 млрд. лева за възстановяване до 2026 г. 
Хиляди страници и стотици файлове ще трябва да бъдат изчетени от ЕК и Съвета на ЕС в идните 3 месеца. Българският План 
за възстановяване, по който очакваме близо 13 млрд. лв., ще бъде оценяван на база 11 критерия. 
Страната, която внесе своя План предпоследна, се нарежда сред страни като Унгария, Полша и Швеция, чийто мерки за 
възстановяване все още не са одобрени. Предвид политическата ситуация у нас, ако решим да променяме някоя от 46-те 
реформи и 59 проекта, записани в него, то ще трябва да извървим цялата процедура отново. С 13-те млрд., които можем 
да получим от ЕС, служебното правителство се надява да привлече още 8 млрд. допълнителни инвестиции. 
Вижте повече подробности в прякото включване на Александър Марков. 
Планът беше предаден и получен в петък. Става дума за хиляди страници и стотици файлове, и от двете страни имаме 
желание да работим възможно най-бързо, за да сме от полза на българските граждани, обясни на брифинг Цветан 
Кюланов, ръководител на Представителството на ЕК в България. ЕК има два месеца за оценка, като ако има нужда, този 
срок може да се удължи. След като Планът бъде одобрен, Съветът има един месец за разглеждане и работата може да 
започне, допълни той. 
ЕК приоритизира качеството пред скоростта. Тоест, Планът трябва да е максимално добър, за да бъде одобрен и в 
тази връзка е и нашият интерес да работим максимално бързо и качествено. 
ЕК прави своята оценка по 11 компонента, като всеки от тях получава оценка А,B или C. При последната оценка, план не 
може да бъде одобрен, обясни Кюланов. 
Важни детайли към Плана са т.нар. ключови цели и ключови етапи, които задават конкретно как една държава ще изпълни 
проектите и инвестициите, зададени по Плана. Всеки от тези етапи и цели има дата, в която трябва да бъде постигнат. 
На въпрос на БНТ какво следва за Плана, ако се наложи евентуална преработка, от ЕК отговориха, че на този етап се работи 
добре с ЕК. 
Причините един план да не бъде одобрен, са ако: 

1. държавата получи оценка C на един от 11-те компонента 
2. държавата не получи оценка A по 4 задължителни компонента 
3. по останалите компоненти да има повече оценки A, отколкото B 

На въпрос как представителството ще работи по Плана след избора на ново правителство, Кюланов отговори: 
Ние като институция работим с правителството, което стои от другата страна на масата. Сега в процеса на 
оценка, властите имат възможност да нанасят корекции, ако някоя от оценките не е A и обсъждаме възможности 
как може да се подобри тази оценка. 
Срокът за изпълнение на плановете е до края на 2026 г. В 27 държави членки, може да си представите, че ще има 
политически сътресения, уточни Кюланов в отговор на въпрос за политическата ситуация у нас предвид неяснотата около 
съставянето на правителство. 
Като цяло, общата картина на подадения План, вероятно ще е близка до крайния, уточни Кюланов. 
Има възможност при частично изпълнение, да се направи частично плащане. След това държавата членка има период от 
време, за да изпълни останалите изисквания, за да се направи плащането. 
Относно авансовите плащания по Плана обясниха, че това е техническа стъпка и се прави, ако Съветът е одобрил Плана до 
31 декември 2021 г. Първото плащане ще бъде, когато се изпълнят първите ключови етапи и цели. 
Целия брифинг вижте тук. 
 
√ Може ли да загубим пари по Плана за възстановяване?  
Минимален е шансът България да получи авансово плащане от 1,6 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост до 
края на тази година. Това коментираха от Представителството на ЕК у нас. И още - всяка страна-членка ще може да 
задейства т.н. "аварийна спирачка" и да поиска спиране на парите, ако не изпълняваме обещаните реформи. 
Два месеца за Европейската комисия, един месец за Съвета - това максималното време за одобрение на Плана. 
"Плащането се прави, ако Съветът одобри до 31.12 тази година, ако Съветът не е одобрил този План до тази дата, 
такова плащане просто няма", заяви Цветан Кюланов, и.д. ръководител на Представителството на ЕК в България.  
Критериите за оценка на реформите и проектите са 11. Има две основни цели: 37% от парите да бъдат инвестирани в мерки 
срещу климатичните промени, а 20% - за цифровия преход. 

https://bntnews.bg/news/ako-planat-za-vazstanovyavane-bade-odobren-do-31-dekemvri-poluchavame-avansovo-plashtane-1172222news.html
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"ЕК ще приоритизира и за всички държави приоритизира качеството пред скоростта. Относно евентуално ново 
правителство, ние работим с правителството, което стои от другата страна на масата", коментира Цветан 
Кюланов. 
Ако ново правителство или парламентарно мнозинство реши да направи промени или да внесе нов План, то те трябва 
отново да преминат пълно одобрение. 
"Когато някаква заложена реформа не се изпълнява, плащания по нея не се правят. Тоест не получаваме 12,9 млрд., а 
по-малко. Ако държава членка реши да прави промени по Плана, трябва да извърви отново цялата процедура", каза 
още Цветан Кюланов. 
България трябва да покрие редица критерии със своя план: за екологичност, върховенството на закона и съдебната 
реформа са сред най-важните. Трябва да получим положителна оценка по тях, за да започне изплащането на парите. Всяка 
една държава членка може да реши да задейства т.н. "аварийна спирачка", ако реши, че България не изпълнява 
заложените реформи. 
Една от обещаните реформи е по отношение подобряване ефективността на правосъдието и повишаване отчетността на 
главния прокурор, за които настоява и ЕК. Ако страна членка реши, че това не е направено и задейства аварийната 
спирачка, Съветът на ЕС може да реши да спре парите за България в тази област с квалифицирано мнозинство. 
 
√ Латвия въвежда строг локдаун: затваря магазини, молове, учебни заведения  
Латвия въвежда строга карантина в цялата страна за четири седмици. Целта е да се ограничи разпространението на 
коронавируса. Това реши Съветът за управление при кризи в страната, обяви премиерът Кришанис Каринс на 
пресконференция. 
„От четвъртък, 21 октомври, за четири седмици, до 15 ноември, в Латвия се въвеждат особено строги ограничения срещу 
коронавирус. Повечето магазини, развлекателни и образователни институции ще бъдат затворени през това време", каза 
той. 
Решението за тоталния локдаун трябва да бъде одобрено от правителството. 
 
3e-news.net 
 
√ Гърция е с най-високи цени на енергийния пазар за 19 октомври 
Румънската OPCOM затвори при цена от 242,61 евро/мвтч, а гръцката EnEx е с цена от 253,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена за базова енергия от 242,61 евро/мвтч. Това 
сочат данните на борсата за 19 октомври 2021 г. Цената за пиковата енергия е 260,78 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 224,44 евро/мвтч. Най-високата цена от 343,55 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще 
бъде 148,53 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 60 486,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса EnEx средната цена за 19 октомври ще бъде 253,33 евро/мвтч. Максималната цена ще бъде 
344,00 евро/мвтч, а минималната ще е 188,05 евро/мвтч. Изтъргуваният обем е за 302,21 мвтч. В Гърция е и най-високата 
цена на електроенергията в Европа за този ден. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 19 октомври е 242,61 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 260,78 евро/мвтч. Най-високата цена от 343,55 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 148,53 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 95 329,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 19 октомври на Словашката енергийна борса е 164,49 евро/мвтч. Базовата цена 
на Чешката енергийна борса е 153,90 евро/мвтч. Най-високата цена в Словакия ще бъде в 23 ч и тя ще е 247,43 евро/мвтч. 
В Чехия най-висока ще е цената в 9 ч. тя ще е 235,68 евро/мвтч  Най-ниската цена в Братислава ще бъде в 4 ч и тя ще е 92,12 
евро/мвтч. В Прага най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 51,02 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 19 октомври е 176,84 евро/мвтч. Пиковата енергия ще бъде 
211,18 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 50 894,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 235,72 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 92,12 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия ще е 153,46 евро/мвтч на 19 октомври. Пиковата енергия ще 
бъде 193,55 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 536 737,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 
9 ч и тя ще достигне 235,68 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 51,02 евро/мвтч. 
Цената за базовата енергия на Италианския енергиен пазар ще бъде 350, евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 828,98 гвтч на 19 октомври. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и ще е 350,00 евро/мвтч, а най-ниска ще 
бъде цената в 3 ч тя ще бъде 188,05 евро/мвтч. 
 
√ Европейските електроенергийни борси остават с резерви: Цените под 200 евро за MWh може и да са постижими, но 
при редица условия  
Европейските електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“ през изминалата седмица дадоха ясен знак, че се 
нуждаят от спокойствие. Спадът на цената на газа и на емисиите, както и по-добрите данни за производството на 
електроенергия се отразиха добре и върху част от електроенергийните борси в Европа. Завръщането на вятъра също се 
отрази добре, но само на някои пазари. Резервите все пак останаха - от една страна заради продължилия скок на цената 
на петрола и от друга – поради запазването на прогнозите за високи цени на енергоносителите.  
Цени 
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Цената на електроенергията в сегмента „пазар ден напред“ с началото на всяка нова седмица през октомври започва с по-
високи ценови нива. Тенденцията продължава достатъчно дълъг период от време, а надеждите за обръщане се изместват 
във времето. Прогнозните стойности за цената на синьото гориво, емисиите, а и на петрола дават надежда за спад, но едва 
през пролетта на следващата година. Така, на този етап за спад все още е трудно да се говори. Повечето от пазарите 
реагираха по-скоро уморено, отколкото ентусиазирано на препоръките на Европейската комисия за обуздаване на цените 
на национално ниво. 
Още с ден за доставка 11 октомври, или първия ден на миналата седмица европейските електроенергийни борси отчетоха 
покачване. Стойността на Българската независима електроенергийна борса бе най-високата в Европа (IBEX, БНЕБ – 211.29 
евро за MWh). Дори надскочи традиционно оставащата над 200 евро цена в Италия ( GME - 203.48 евро за MWh) и 
Иберийския пазар (Испания и Португалия, OMIE – 184.48 евро за MWh), сочат данните на статистиката на energylive.iloud. 
Съответно точно в противоположния край остана Полша, където постигнатата цена бе наполовина – 111.76 евро за MWh. 
Всъщност в началото на миналата седмица се открои известно разделяне на част от пазарите и този процес се запази до 
края на периода, разширявайки се постепенно с надеждата за обхващане и присъединяване на все повече страни към един 
бавен устрем за понижение. В резултат с ден за доставка 12 октомври на 5 от европейските електроенергийни борси в 
сегмента „ден напред“ бе отчетено понижение. Сред тях се нареди и БНЕБ като стойността спадна с 3.6 % до 203.67 евро 
за MWh. Ниският старт на германската електроенергийна борса ден по-рано и спадът с 0.2 % й осигуриха цена от 167.43 
евро за MWh. В кръга, с постигнати под 200 евро за MWh в този сегмент се наредиха десет от европейските 
електроенергийни борси. Като цяло цените варираха в широк диапазон от 233.6 евро за MWh за Румъния (OPCOM, при 
ръст с 14.7 % спрямо търговията ден по-рано) и 228.26 евро за MWh за Унгария (HUPX) до 184.29 и 184.74 евро за MWh за 
Испания и Португалия и 167.43 евро за MWh в Германия. 
Тази разнопосочност и оставащо разделение се запазиха и с ден за доставка 13 октомври. Привличането към спад се усети 
на електроенергийната борса и в Румъния и Унгария – с 23.8 % (до 178.05 евро за MWh) и с 14.3 % съответно (195.57 евро 
за MWh). 
Обратно на това на БНЕБ бе отчетено покачване с 2.9 % до 209.67 евро за MWh, но повишение имаше и на 
електроенергийни борси, които ден по-рано също отчетоха спад. Като цяло се усещаше опит за намиране на близка за 
сближаване стойност, но все пак европейските електроенергийни борси останаха в търсене при един доста широк 
диапазон от 143.43 евро за MWh в Полша до 216.74 евро за MWh в Гърция. 
Разделението остана в сила и с ден за доставка 14 октомври, а цените на достатъчно електроенергийни борси тръгнаха 
надолу. На други, като на БНЕБ се запази тенденцията за нищожно повишение. Така с ден за доставка 15 октомври, то е 
преди уикенда се стигна до по-ясно очертано разделение. Стойността на електроенергийната борса в Полша, която 
напоследък е и с най-ниски цени спадна с 32.5 % до 87.23 евро за MWh, в Германия – с 30.5 % до 116.65 евро за MWh. От 
другата страна останаха обаче електроенергийните пазари на Испания и Португалия, където стойностите в сегмента „ден 
напред“ останаха значително високи – 231.82 евро за MWh (ръст със 7.5%) и дори Франция с постигната цена от 214.12 
евро за MWh (увеличение със 7.3%). Стойността на БНЕБ също се повиши, макар и несъществено (с 0.2 % до 210..77 евро 
за MWh). 
С ден за доставка 16 и 17 октомври, или през почивните дни цените в „ден напред“ се понижиха и много грубо казано се 
очертаха нивата от 140 – 160 – 180 – 200 евро за MWh за различните европейски електроенергийни пазари. 
Европейските електроенергийни борси стартират новата седмица, 18 октомври със стойности, които варират от близо 200 
до 250 евро за MWh (сн. energylive.cloud). Изглежда, че търсенето на баланс, на онази цена, която да е достатъчно 
справедлива към настоящия момент продължава да се търси от участниците на пазара. 
Най-общо на пръв поглед се забелязва запазване на тенденцията за цени, по-високи от постигнатите спрямо септември с 
20 до 30 евро за MWh и това не е за пръв път. 
Търсене на електроенергия, вятър и слънце 
Европейските електроенергийни борси заради различния етап и на либерализация, и на индустриалното ниво се отличават 
и по чувствителност на производството на ВЕИ. Наближаването на зимния период доведе до спад на участието на 
слънчевите мощности. Седмица по-рано бе отчетено повишение на слънчевите централи само на Иберийския полуостров 
с над 10 процента, но спад в останалите страни с 5 до 18 на сто. Предварителните данни за отминалата седмица са за 
понижение. 
Данните за вятърните централи говорят, че през последната седмица на септември производството на вятърна енергия 
например се е увеличило със 185% на френския пазар и с 68% на германския в сравнение със седмица по-рано. 
Предварителните данни до настоящия период, а за това ценовите нива сочат за добър дял на вятъра. 
В допълнение, европейските електроенергийни борси дават положителен сигнал за възстановяване на търсенето като за  
различните пазари то варира между 1.6 до 2.4 процента. 
Петрол, природен газ, СО2 
Петролът сорт Brent напоследък е във възход. През цялата изминала седмица бе отчитано повишение и при затварянето 
на търговията в последния ден сорт Brent се установи на ниво от 84.92 долара за барел. Още в петък, 15 октомври бе 
зададена тенденцията за покачване над 85 долара и тази сутрин стойността на черното злато успя да я прехвърли. Само 
месец по-рано, на 20 септември Brent бе на ниво от 73.07 долара за барел. За повече яснота може да се посочи, че година 
по-рано на 19 октомври (2020 г.) Brent е струвал 45.42 долара за барел, а на 18.10.2019 г. – 55.82 долара за барел. 
Увеличението на цената на природния газ остава да е сред факторите, които тревожат пазара, въпреки отчетения спад с 
5.23 % до 88.75 евро за MWh при затварянето на търговията в петък. За отбелязване е обаче, че в този последен ден от 
седмицата търговията стартира при стойност от 104 евро за MWh. Всички са на мнение, че цената на синьото гориво е 
много висока, но и всички очакват спадът й. До неотдавна все пак ценовите нива предизвикваха доста по-голямо 
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безпокойство. Стойностите започнаха да растат по-активно още през септември тази година. Така например на 6.09 е 
отчетена цена от 53.16 евро за MWh, на 20.09 – 75.53 евро за MWh, а на 30.09 – 97.77 евро за MWh, за да се стигне няколко 
дни по-късно (5.10) до 116.02 евро за MWh. 
Прогнозата е за спад (и това е добра новина) още през декември и то с 5.6 %, а за второто тримесечие на 2022 г. очакването 
е за постигане на ниво от порядъка на 52.30 евро за MWh. 
По отношение на правата на въглеродните емисии (ICE EUA) на босата ICE може да се каже, че въпреки спада до 58.38 евро 
(с 1.78 % от 60.79 евро за тон) за тон цената остава висока. Преди три месеца стойността бе 52.88 евро за тон, а на 5.10 бе 
отчетен скок до 64.67 евро за тон. Цена над 60 евро за тон бе постигната и на 14 октомври. Факторът СО2 е един от онези, 
в които Европейската комисия може да се намеси и да наложи някакъв вид ограничение и някои европейски страни 
настояват за замразяване. Решение за такъв тип административна намеса на пазара обаче може да се окаже объркващ и 
да има последствия, освен ако не е подробно преразгледан и е променен механизмът. Това обаче изисква време, а дали 
ще бъде приложен е все още под въпрос. 
Тенденции 
Зелената сделка е тук. Енергийният преход е тук. Това вече се признава. Има напредък. Тук обаче е и енергийната криза. 
Това също се признава от всички. И тук има напредък в становищата. Преди да получи признанието си, енергийната криза 
бе подценена само до перфектна буря. Аналогиите с петролната криза от 70-те години са и уместни и не съвсем. Най-малко 
заради политическата съставляваща днес, съдържаща коренно противоположната максима на индустриалната 
революция.  
Анализатори, политици, експерти насложиха различни тези: причината за енергийната криза е цената на газа; енергийната 
криза е заради недостига на въглища в Китай; ВЕИ и енергийният преход са в основата на енергийната криза са ВЕИ; 
енергийната криза е в резултат на дефицита на електроенергия в Европа. 
Всъщност всички са верни. Напоследък прави впечатление сериозния отпор от страна на някои от защитниците на ВЕИ. Те 
са категорични и казват, че енергийната криза няма нищо общо с ВЕИ сектора. Да, това е така. Общото все пак съществува 
и се нарича „завишени амбиции“, липсата на точни изчисления и договорености. Европа трябваше да е с много ясни 
разчети какви мощности излизат и колко мощности ще са необходими за заместването им. Необходим бе ясен финансов 
разчет за ресурсите и стимулите, включително и за всеки жител в Европа като потребител и данъкоплатец. Европа тръгна 
сама към енергийната криза, тъй като нямаше визия за пикът на търсенето и потреблението. Между другото част това е и 
част от недоволството на някои от производителите от ВЕИ в различните страни, защото финансовата част от кризата вече 
е и в техния двор. 
Прогнозата е добра: цените на европейските електроенергийни борси в частност в сегмента „ден напред“ ще спаднат. 
Винаги обаче има и следващ въпрос – до какво ниво ? Ако се следва зависимостите от цената на петрола и газа отговорът 
може да е - да, спад ще има. Но тук трябва да се включат зависимостите от финансовия ресурс, необходим за затваряне на 
настоящи мощности за производство и инвестициите за заместващи такива от нови алтернативни източници. 
И да, енергийният преход е тук. Зелена сделка е тук. Заедно с политическите фактори, които я движат, подкрепяни от 
финансовите среди. Въпросът е кой е на ход ? Ако сега бъде прескочена малката пропаст, за която някои нарочиха 
китайските въглища ще бъде ли премината онази огромна пропаст, която стои зад цената на металите ? Ако настоящата 
СО2 и газова тенденция не издуха "зелената сделка", ще я "стопят ли" цените на металите? 
 
√ Forbes: Енергийната криза, в която Европа се вкара сама  
Европа се оказа в хватката на безпрецедентна енергийна криза. Някои казват, че ако този проблем не бъде решен, той ще 
е съпоставим с арабското петролно ембарго от 70-те години и ще има сериозни икономически, социални и политически 
последствия. Сорт Brent днес е ниво от 84 долара за барел – рекорд за последните 5 години. Спот цените на газа са пет 
пъти по-високи от преди година. Поради това държавите преминават от газ към мръсните въглища, а преходът на ЕС към 
зелена енергия се отлага. 
Настоящата криза в Европа е предизвикана от ръста на търсенето на енергоносители след пандемията, извънредните 
метеорологични условия (силни горещини и продължителна зима), във веригата на доставки, а също така недостатъчни 
запаси от горива в регионален и световен мащаб. Руският държавен глава има повод да отвори шампанско с оглед на 
новите санкции на ЕС срещу Кремъл. Той казва, че Европа сама си е навредила. Възможно е той да е прав. 
Ето какво казва за това анализаторът на световния LNG пазар от S&P Global Platts Samer Moses: Европа се оказа между чука 
и наковалнята. На световния пазар на втечнен природен газ вече почти година има дефицит, а Русия си има свои проблеми 
в добива и инфраструктурата. Така Европа загуби два ключови източника на гъвкави газови доставки. Тъй като подземните 
газохранилища в региона бяха изпразнени, всяка новина с песимистичен намек, било тя за метеорологични бедствия или 
прекъсвания на доставките може да накара пазарите да повишат цените още повече. Основните фактори диктуват на 
пазара да намери баланс поради нарастващото търсене. Тази динамика вече може да се види в цяла Азия и Европа. " 
Такова нещастно стечение на обстоятелствата е рядко, но то илюстрира колко много енергийните експерти са загрижени 
(вкл. авторът на статията) от прибързаното изоставяне на Европа на традиционните енергийни източници (газ, въглища, 
атомни електроцентрали) и прехода към непостоянни възобновяеми източници. Генералният план на Европа за 
въглеродна неутралност принуждава държавите-членки на ЕС да се откажат от дългосрочните договори за доставка и да 
преминат към ценообразуване по краткосрочни. В резултат на това кризата става още по-скъпа за енергийните компании 
и потребителите, които днес търсят алтернативни доставчици на горива. Газовите експортьори като Русия и Катар нямат 
нищо против да печелят допълнително от това. 
Катарският министър на енергетиката Saad Al-Kaabi каза: Наблюдаваме огромно търсене от страна на всичките ни купувачи, 
но за съжаление не сме в състояние да ги удовлетворим. Катар отдава предпочитание на потребителите от Източна Азия, 
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които плащат повече. ЕС вече не е основният пазар. Такава тенденция се отчита при всички експортьори в света. Тъй като 
добивът в Европейския съюз намалява, поради изтощаване на запасите и основно на гигантското газово находище 
Гронинген в Нидерландия, на ЕС се налага да плаща за вноса все повече и повече. В същото време се увеличава вносът на 
LNG в целия свят, тъй като страните припознават газа като преходно гориво в периода на отказ от въглеводородите и 
преминаването към зелена енергетика. 
В същото време Китай преживява остра енергийна криза, която се задълбочи от безпрецедентно по мащабите си 
наводнение, срива на доставките след пандемията и ръста на търсенето. За да попълни недостатъчния добив на въглища 
във вътрешността на страната, Китай през последната година увеличи двойно вноса на LNG (това е още една причина, 
поради която обемът на доставки за Европа е под обичайния). 
Повече от 20 китайски провинции въведоха норми, за да се справят с влошаващата се ситуация. „Осигурете доставките на 
енергийни ресурси на всяка цена“, разпореди управляващото в страната Политбюро. Това показва нагледно колко много 
гигантската китайска икономика зависи от вноса на въглища и газ. 
Въпреки че Русия откровено не прилича на пазарен измамник, тя има добра възможност да се възползва от настоящата 
ситуация, тъй като Европа е готова да купува газ във всякакви обеми и на чудовищни цени. Кремъл се възползва от 
недостига на газ и започна да говори за необходимостта за пускане на "Северен поток 2" възможно най-скоро в 
експлоатация. Това е амбициозен (и скандален) геостратегически проект на Кремъл, който изгради подводен тръбопровод 
директно до Германия с намерение да транспортира 55 милиарда кубически метра газ годишно. Някои германски 
индустриалци и руски политически лидери го определят като благо за енергийната сигурност на Европа, но в 
действителност този газопровод ще направи ЕС още по-зависим от капризите на държавния „Газпром“. 
Преди няколко години ръководителят на „Газпром“ Алексей Милър в мое присъствие заяви, че неговата компания е 
„наполовина търговско и наполовина политическо предприятие на държавата“. Оттогава това съотношение се измести 
още повече към политиката и сега е 40 към 60. 
Европейските лидери веднага започнаха да говорят, че Русия използва ситуацията на газовите пазари като инструмент за 
натиск, за да може „Северен поток 2“ да получи сертификат. В момента „Газпром“ доставя тръбопроводен газ през 
Украйна. Новият газопровод заобикаля тази страна, която се оказа в трудна ситуация. Според закона, руските 
производители на енергия първо трябва да задоволят вътрешното търсене и едва след това да осигуряват експорт на газ. 
Това означава, че липсващите обеми за износ могат да се дължат на липсата на запаси от горива в Русия. 
Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол заяви: „Русия би могла да направи повече за увеличаване на газовите 
доставки за Европа и да запълни газохранилищата до необходимото ниво в рамките на подготовката за настъпващия зимен 
отоплителен сезон“. Бирол допълни, че Русия може да увеличи незабавно доставките с 15 %. 
Бившият германски канцлер и твърд привърженик на Русия Герхард Шрьодер публикува статия, в която твърди, че руското 
правителство не е в състояние да манипулира пазарите: „Всеки, който прави сериозен анализ, ще каже: причините за 
повишаването на цените трябва да се търсят в международните пазар. Това е увеличаване на глобалните тенденции по 
отношение на търсенето на световния пазар и на времето."  
ЕС се стреми да се откаже от въглеводородите в енергийната си инфраструктура, но Брюксел така и не успя да създаде 
достатъчно надеждни мощности за производството на енергия. Без голям брой ядрени, въглищни и газови 
електроцентрали Европа ще се превърне в тъмен и студен континент. Нещо повече, той не разполага с енергийни 
източници за момент, в който възобновяемата енергия няма да може да работи с пълен капацитет, например като едно 
лято без вятър, което беше във Великобритания тази година. В контекста на нарастващото изменение на климата, 
безветрието и облачното време стават все по-непредсказуеми, а липсата на базови мощности изведнъж доведе до 
настоящата криза. 
Някои предложиха закупуването на алтернативни горива като въглищата, които обаче са с два пъти по-висок въглероден 
отпечатък от газа. Това обаче свежда до нула всички усилия за трансформация на енергетиката. 
Великобритания, Франция и Испания обявиха нов таван на цените. Франция стигна още по-далеч и обяви, че до края на 
десетилетието ще отдели един милиард евро за ядрена енергия. По-добре късно, отколкото никога. 
Въпреки цялата си рационалност, Германия следващата година ще изведе от експлоатация почти всички свои реактори, 
разчитайки на вятърна и слънчева енергия. Не е изключено обаче много скоро да се наложи като подкрепяща „Северен 
поток 2“ да коленичи пред Русия и върховният и представител Путин, за да задоволи енергийните си нужди. 
Изследователят от Оксфордския институт за енергийни изследвания Jack Sharples каза: „Ще разберем това само ако видим 
Русия внезапно да извади допълнителен газ от задния си джоб, за който не сме знаели нищо, но веднага щом „Северен 
поток 2“ бъде пуснат в търговска експлоатация….И обратно, ако/когато „Северен поток 2“ бъде одобрен и пуснат и 
внезапно се види рязко намаляване на газовия транзит през Украйна, а това ще покаже, че „Газпром“ няма никакви 
излишни запаси, а целта на „Северен поток 2“ е просто да измести Украйна“. 
Да се разчита на Русия да намали разликата в енергийните доставки е рисковано. Но нежеланието на Европа да си 
сътрудничи със САЩ извън краткосрочните договори е още по-недалновидно. Европа отказа да сключи дългосрочни 
споразумения за доставки и Америка пренасочи своя втечнен природен газ за Азия, оставяйки ЕС без нищо. 
Има много причини за енергийната криза в Европа. Но ключовите фактори са арогантността на ЕС с неговата зелена 
политика и енергийният покер, игран от непреклонна Русия. Основният урок е следният: не може да се прави 
трансформиране на енергийния сектор, без да е създаден достатъчно надежден и рентабилен капацитет за производство 
от базови мощности. 
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√ Страхът от инфлация и очакване за по-високи лихви повишиха долара спрямо основните валути 
Индексът ICE Dollar, който проследява динамиката на зелените пари спрямо шестте основни валути (евро, 
швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона) добави 0.2%  
Американският долар се повиши в понеделник, тъй като по-слабите от очакваните икономически данни от Китай и 
покачването на цените на петрола опънаха нервите на инвеститорите, че инфлацията ще доведе до по-високи лихвени 
проценти. 
Подкрепа за долара е и по-високата доходност на държавните облигации на САЩ, която се оказа най-решаваща за 
прекратяване на продължителния спад, който претърпя щатската валута претърпя миналата седмица. 
Индексът ICE Dollar, който проследява динамиката на зелените пари спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски 
франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона) добави 0.2%, а по-широкият WSJ Dollar Index, в 
който са включени 16 валути, се повиши с 0.14%. 
В началото на европейската търговия доларът се повиши най-много спрямо еврото и яноската йена, съответно с 0.20% до 
0.8636 евро за един долар и с 0.07% до 114.3100 йени, за да прати японската валута до нов тригодишно дъно. 
Новозеландският долар постигна изключителен резултат в края на миналата седмица, след като скочи почти с 0.5% до 
едномесечен връх от 0.7105 долара, но още на старта на азиатската търговия изтри печалбата си, за да отчете спад с 0.01% 
до 0.7071 щатски долара за едно киви. 
Британският паунд също се отдалечи от петъчните си нива, след като в неделя управителят на Bank of England Андрю Бейли, 
призова политиците „ще трябва да действат“, тъй като цените на енергията повишават потребителските цени. Британската 
валута спадна с 0.23% до 0.7288 паунда 
Икономическият растеж на Китай се забави до 4.3% в края на третото тримесечие, като удари най-бавните си темп за една 
година, показват данните, обявени в понеделник, като недостигът на електроенергия свива производствената активност, 
а цевите на суровините са се повишили с над 1%, за да достигнат връх от 2018 г. Рез второто тримесечие БВП накитай 
нарасна до 7.9% на годишна база, а пред първото тримесечие скочи до рекордните 18.3%. 
Юанът леко отслабна след данните и направиха инвеститорите много предпазливи, очаквайки нервен период. Китайската 
валута се понижи с 0.02% до 6.4348 юана за един американски долар. 
„От известно време основният ни аргумент за повишаването на долара се основава на два фактора – умерения глобален 
икономчески растеж, а в някои и региони и забавяне на ръста, и действията на Федералния резерв на САЩ (Фед), който 
даде сигнали, че ще започне постепенно да намалява икономическите стимули и да повишава лихвения процент“, казват 
анализатори на HSBC до клиентите на банката, цитирани от „Ройтерс“. "Това се случи по -рано, отколкото очаквахме“, 
допълват анализаторите. 
След срещата на Фед през септември, протоколите от която бяха публикувани миналата сряда, потвърдиха очакванията на 
участниците на пазара за перспективите за повишаване на базовата лихва, заради нарастващия инфлационен. 
Анализаторите отбелязват, че данните от университета в Мичиган, публикувани миналия петък, показват увеличение на 
инфлационните очаквания на американците през октомври в средносрочен план до 4.8% от 4.6% месец по-рано. 
Биткойнът, препоръчван от много инвеститори като актив за хеджиране на инфлацията и повишаващите се надежди да 
бъде одобрен за разплащане в САЩ, което ще пренасочи много свободни средства към сектора на криптовалутите, се 
доближи до рекордните 64 895 долара в неделя, за да спадне до 62 393. Набиращият популярност етериум достигна 3 871 
долара. 
През новата седмица анализатори и инвеститори очакват в сряда Фед да публикува „бежовата книга“ за икономическите 
условия в САЩ и следят кредитния пазар на Китай, където много компании дължат лихвени плащания тази седмица.  
 
Мениджър 
 
√ Инфлацията у нас продължава да върви нагоре, гони 5% на годишна база  
Годишната потребителска инфлация в България е достигнала 4.8% през месец септември на фона на повишението на 
цените на горивата, сочат данните на Националния статистически институт. 
През месец август годишната инфлация беше 3,7%. . Това е най-високото ниво на годишната инфлация от септември 2012 
г. насам.  
Индексът на потребителските цени за септември 2021 г. е нараснал с 0.4% в сравнение с предходния месец, а инфлацията 
от началото на годината (септември 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 3.5%. 
През септември 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, 
както следва: 
Увеличение 

• хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 1.2% 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия – с 0.4% 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – с 1.2% 

• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане 

• на дома – с 0.4% 

• образование – с 3.7% 

• разнообразни стоки и услуги – с 0.4% 
Намаление 

• облекло и обувки - с 0.1% 

• транспорт – 0.5% 
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• съобщения – 0.4% 

• развлечение и култура – 4.6% 
Без промяна в цените в сравнение с миналия месец 

• здравеопазване 

• ресторанти и хотели 
През септември 2021 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: брашно - с 0.5%, хляб - с 2.3%, месо от 
домашни птици - с 1.3%, малотрайни колбаси - с 0.5%, мляно месо (кайма) - с 0.7%, прясна и охладена риба - с 1.7%, 
пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - съответно с 0.3 и 1.0%, кисели млека - с 0.6%, сирене - с 1.9%, кашкавал - с 
0.4%, яйца - с 4.7%, млечни масла - с 1.9%, маргарин - с 0.8%, олио - с 1.3%, цитрусови и южни плодове - с 3.0%, домати - с 
5.0%, зеле - с 11.8%, леща - с 4.2%, оцет - с 0.4%, чай - с 0.1%, газирани безалкохолни напитки - с 0.9%, ракии - с 0.1%, бира 
- с 2.1%, и други. 
През септември 2021 г. са намалели цените на следните хранителни продукти: ориз - с 1.4%, месо от едър рогат добитък - 
с 1.4%, свинско месо - с 0.5%, трайни колбаси - с 0.4%, извара - с 0.6%, ябълки - с 4.2%, грозде - с 12.9%, краставици - с 2.7%, 
пипер - със 7.6%, зрял лук и чесън - съответно с 1.6 и 1.3%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 3.1%, 
маслини - с 1.4%, гъби - с 0.2%, зрял боб - с 1.2%, захар - с 0.2%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.9%, сол - с 0.1%, кафе 
- с 0.2%, минерална вода - с 0.8%, плодови сокове - с 2.0%, вина - с 0.1%, и други. 
В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: облекло - с 0.4%, материали за 
ремонт и поддържане на жилище - с 0.4%, централно газоснабдяване - с 12.1%, газообразни горива за битови нужди - с 
2.4%, въглища - с 4.7%, дърва за отопление - с 4.7%, мебели - с 1.2%, хладилници - с 1.1%, климатични инсталации - с 0.7%, 
прахове за пране - с 0.9%, дизелово гориво - с 0.2%, автомобилен бензин А95Н - с 0.1%, автомобилен бензин А100Н - с 0.4%, 
газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.3%, метан за ЛТС - с 10.0%, цветарство - с 1.4%, учебна литература - с 5.5%, вестници - с 0.9%, 
услуги по обществено хранене - с 0.8%, козметични продукти - с 0.9%, и други. 
В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: обувки - с 1.1%, бойлери - с 1.2%, 
препарати за почистване на съдове - с 1.5%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване 
на дома) - с 1.7%, мобилни телефонни апарати - с 0.1%, телевизори - с 0.9%, настолни персонални компютри - с 0.1%, 
таблети - с 0.4%, лаптопи - с 0.8%, продукти за лична хигиена - с 0.8%, автомобилни застраховки - с 0.1%, и други. 
Цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0.4 и 0.2%, а цените на лекарствените 
продукти остават на равнището от предходния месец. 
 
√ КЕВР с ултиматум - до 31 декември да се завърши газовата връзка България – Гърция  
До 31 декември да завърши строителството на Интерконектора България - Гърция - ако това не бъде направено, строителят 
да понесе своите санкции, които са по 90 хил. евро на ден. Такова ултимативно предложение направи председателят на 
Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов по време на свиканата от президента вчера кръгла маса в 
резиденция "Бояна" под надслов "Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. 
Подготовка на позицията на България пред ЕС".  
"Българския регулатор е изпълнил всичките предявени изсиквания към него, с оглед да се ускори българо-гръцкия 
интерконектор. Ние вече завършваме лицензирането на "Ай Си Би Джи" като търговец за пренос на природен газ. Веднага 
след като постъпи заявление, ще разгледаме и сертифицирането на оператора като преносен оператор през този 
интерконектор", допълни Иванов. 
По думите му, особено важно е да бъдат спазени две ключови дати. До 31 декември да завърши строителството, а ако това 
не стане строителят да понесе своите санкции, които са по 90 хил. евро на ден. И втората дата - до 30 юни да бъдат 
завършени всичките тестове и разрешения така, че най-късно на 1 юли Интерконекторът да заработи. Ако това не бъде 
изпълнено, това ще бъде само в ущърб на нашата енергетика и икономика като цяло", поясни той. 
Според него основните фактори, които предизвикват такова силно увеличение на цената на електроенергията, са два  - 
високите цени на природния газ и високите цени на емисиите въглероден диогсид.  
"По отношение на високите цени на природния газ - уви, Европа е почти изцяло зависима от външни по отношение на 
Съюза доставчици, Норвегия по призива на ЕС увеличи своите доставки и би трябвало други доставчици, аз направо ще 
кажа преди всичко Руската федерация, ако увеличи своите доставки може би с пускането в действие на "Северен поток 2" 
,което би трябвало да се ускори, би намалило цената на природния газ в следващите месеци. Разбира се, от важно 
значение е да се увеличат и доставките на втечнен природен газ, защото съюзници на ЕС би трябвало да окажат 
определено съдействие", посочи Иванов.  
Относно втория показател, високите цени на емисиите въглероден диоксид, председателят на КЕВР обясни, че там ключът 
е в ръцете на ЕС. "В Брюксел функционира платформата за търговия с емисии. Ако на тази платформа, се увеличат 
количествата на предлаганите въглеродни емисии, това по естествен път ще намали и тяхната цена. Това е особено важно 
за България предвид обстоятелството, че почти 47% от нашите мощности са термични централи", коментира Иван Иванов.  
Ликвидността в АЕЦ "Козлодуй" не е толкова голяма, посочи по време на дискусията изпълнителният директор на 
Българския енергиен холдинг (БЕХ) Валентин Николов.  
"Бизнес плана, който е предложен от АЕЦ "Козлодуй" предвижда 550 млн. лв. да е печалбата на АЕЦ за 2021 година. Към 
месец декември печалбата е 739 млн. лв. Ако екстраполираме цялата печалба спрямо това, което е показал като резултат 
АЕЦ "Козлодуй" до края на годината, то очакваме тя да е 985 млн. лв", посочи Николов. Той обаче обясни, че ликвидността 
в АЕЦ "Козлодуй" не е толкова голяма, колкото я смятат без достатъчно данни.  
По думите му, редовният дивидент от АЕЦ "Козлодуй" изплатен към БЕХ е в размер на 137 млн. лв. "И два пъти е взет 
допълнителен дивидент от БЕХ веднъж 210 млн. лв. и веднъж 250 млн. лв.", каза още Валентин Николов.  
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Той коментира темата с азерския газ и обърна внимание, че се касае за сложен договор, в който има много 
конфиденциалност. Николов добави, че Българският енергиен холдинг е намерил финансирането по отношение на "Ай Си 
Би Джи". "Не се касае за пари. Имаме менджмънт, имаме изпълнител. Там проблемът е в тези части. Холдингът е осигурил 
финансирането", допълни Николов.  
 
√ "Газпром" увеличил с над 50% доставките на синьо гориво за България тази година  
Руският енергиен гигант Газпром отговори с цифри на съмненията, че умишлено занижава доставките на природен газ за 
Европа и заяви официално, че е точно обратното - има увеличение на обема на износа на синьо гориво през първите девет 
и половина месеца на годината, предаде ДПА. Компанията обяви, че само обемът, доставен на Германия, е увеличен с 28,2 
на сто спрямо същия период на миналата година. Общо 152,2 милиарда кубични метра газ са изнесени за страните извън 
бившия Съветски съюз - Общността на независимите държави (ОНД), според Газпром, което е с 13,1 на сто повече от 
миналата година. България пък е цитирана сред страните с едно от най-сериозните увеличения на доставките за тази 
година - над 50% 
По данни на руския газов гигант, цитирани от ТАСС, от началото на годината доставките за Турция са увеличени със 125,3 
процента, за Германия - с 28,2 на сто, за Италия - с 16,3 на сто, за Румъния - с 288,6 на сто, за Полша - с 10 на сто, за Сърбия 
- със 112,1 на сто, за Финландия - с 15,3 на сто, за България - с 52,7 на сто, а за Гърция - с 12,9 на сто. Продължават да се 
увеличават и доставките за Китай по "Силата на Сибир", твърдят от руската компания. 
Газпром публикува данните си в разгара на безпокойствата в цял свят заради високите цени на газа, отбелязва БТА. Русия 
многократно отхвърли обвиненията на ЕС, че злоупотребява с пазарната си мощ, за да управлява цената на газа. Москва 
обяснява покачването на цените с продължаващото засилено пазарно търсене на газ, необичайно студената зима 
миналата година и факта, че световната икономика отново нараства след икономическия спад, предизвикан от 
пандемията. 
 
√ Кацаров: Нова заповед за мерките ще има до ден-два  
Във вторник или в сряда ще има нова заповед във връзка с COVID мерките. Това обяви пред журналисти здравният 
министър Стойчо Кацаров.  
"Обсъдихме с болничните асоциации да се спрат плановите операции. Мнението им е категорично, че не трябва да бъдат 
спирани. Обсъдихме редица въпроси, свързани с цените на медицинските дейности и разчетите на здравната каса до края 
на годината. Болниците и лекарският съюз претендират да бъдат увеличени цените до края на годината на най-евтините 
клинични пътеки, които са недофинансирани", посочи здравният министър.  
Той допълни, че е поставил въпроса за разкриване на допълнителни болнични легла. "От всички сдружения казаха, че, 
въпреки че ситуацията е напрегната, все още имат капацитет от болнични легла за COVID болни. Затова смятат, че не се 
налага спиране на плановата дейност", допълни Кацаров. 
По думите му, директори на болници са заявили, че подкрепят въвеждане на "зелен сертификат" за работещите в 
болниците. Ще бъде ли въведен в крайна сметка режим на достъп със зелен сертификат, каквото е едното от основните 
предложения, обсъждани на срещата при Кацаров вчера, не стана ясно от отговорите на здравния министър.  
Вариантът със "зеления пас" обаче стои на масата, се разбра от становище на просветния министър. Министерството на 
образованието и науката (МОН) ще подкрепи евентуално решение на Министерството на здравеопазването за въвеждане 
на „зелени сертификати“ в обектите с обществено предназначение, включително в училищата. Това гласи становището на 
МОН, представен от служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков пред експертния съвет на 
здравното министерство вчера. Условието за подкрепата обаче е въвеждането на зелените сертификати да важи само за 
преподавателите и непедагогическия персонал и да започне да се прилага най-рано след месец. Гратисният период е 
необходим, за да се даде още една възможност на желаещите да се ваксинират, уточниха от МОН. 
Министерството е съгласно и с предложението на МЗ маските за всички работещи в училище и за учениците над V клас да 
станат задължителни със заповед на министъра на здравеопазването. МОН предлага обаче да има изключения за 
учениците със специални образователни потребности, при които да се изисква допълнително мнение от личния или 
лекуващия лекар. 
Всички останали противоепидемични мерки трябва да се прилагат на общинско ниво е подчертал министър Денков пред 
експертите от МЗ. Той се аргументира с наблюдаваните различни нива на заболяемост в общините от една и съща област. 
МОН приема намерението на МЗ да преустанови колективните извънкласни дейности при заболяемост в дадена община 
над 500 на 100 000 души, за да се ограничи смесването на ученици от различни паралелки. Между двете министерства 
няма разминавания по предложението спортните занимания да се провеждат само на открито, ако съответната община 
попада в червена или тъмночервена зона (заболяемост над 250 на 100 000 души). Причината е, че във физкултурните 
салони влизат различни паралелки и опасността от зараза там е по-висока. 
При лошо време часовете по физкултура ще се провеждат в класните стаи. Според преподаватели по физическо възпитание 
и спорт в тях могат да се разглеждат правилата при различните видове спортове, да се обсъждат съдийски казуси, да се 
правят междупредметни връзки с биология, химия, математика и др. 
МОН приема и идеята за ротация за учениците от V клас нагоре при заболяемост над 500 на 100 000 души на общинско 
равнище, ако съответната регионална здравна инспекция издаде такава заповед. Тя ще се прилага на ниво училище при 
над 20% отсъстващи ученици от училището или над 30% карантинирани паралелки. 
Випуските ще се сменят през пет учебни дни. По-дълго ще може да се учи от вкъщи само в случаите, в които не достигат 
учители за присъствен учебен процес. 
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МОН ще запази досегашния принцип, според който при ротация първо ще преминават към обучение от разстояние в 
електронна среда випуските с най-много отсъстващи ученици. В общия случай ще остават вкъщи първо гимназистите с 
изключение на XII клас. При продължаващо влошаване на епидемичната ситуация - и учениците от XII клас, както и от 
прогимназиалния етап с изключение на VII клас. Учениците от VII клас и от начален етап (I-IV клас) ще учат онлайн само в 
краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи присъствено. 
Присъствено ще се обучават паралелките с най-малък брой отсъстващи. МОН предлага това да са не повече от 50% от 
учениците в училището, без да се смятат децата от предучилищните групи и учениците от I до IV клас. 
МОН приема предложението на МЗ училищата в дадена община да се затварят изцяло, ако 14-дневната заболяемост там 
надхвърли 750 на 100 000 души. 
Затварянето на детски градини ще става само с предписание на РЗИ. 
Междувременно зам.-министърът на здравеопазването д-р Тома Томов пък проведе работна среща с директора на СРЗИ 
д-р Данчо Пенчев и директора на Центъра за спешна медицинска помощ-София д-р Георги Гелев по повод изнесените в 
публичното пространство данни за проблеми с настаняването на пациенти с COVID-19 в столични болници. 
Д-р Пенчев и д-р Гелев изразиха пред Томов безпокойството си от повишения брой на заболелите в столицата и натиска 
върху лечебните заведения за болнична помощ. Двамата увериха заместник-министъра на здравеопазването, че към 
настоящия момент в столицата има свободни легла за консервативно и интензивно лечение на хора с коронавирусна 
инфекция. Създадена е добра координация между столичната РЗИ и Центъра за спешна медицинска помощ-София, така 
че да не се допуска забавяне при обслужване на пациенти с COVID-19. Ситуацията със свободните легла в София се следи 
непрекъснато, тъй като тя е динамична. 
 
√ Експерти очакват паричната политика на Фед и ЕЦБ да остане "твърде хлабава" 
Значителна част от инвеститорите очакват Федералният резерв на САЩ и Европейската централна банка да поддържат 
„твърде хлабава“ парична политика прекалено дълго време, става ясно от проучване на Deutsche Bank, цитирано от Си Ен 
Би Си. 
Изследване на пазарните настроения сред повече от 600 инвестиционни експерти по света, проведено от германския 
кредитор в периода 6-8 октомври, показва, че 42% очакват политиката на Фед да бъде „твърде благоприятна“, докато 24% 
смятат, че тя ще бъде „точно каквато трябва“. Според 21% от анкетираните американската централна банка ще прибегне 
до „преждевременно или прекомерно“ затягане на паричната политика. 
Експертите оценяват още по-високо вероятността ЕЦБ да поддържа твърде хлабава политика – 46%. 26% от респондентите 
казват, че Европейската централна банка ще постигне правилен баланс, а 21% очакват силно затягане. 
При Английската централна банка обаче нагласите са насочени в обратната посока, като цели 45% от експертите очакват 
тя да предприеме твърде агресивно затягане. По 20% залагат на балансиран подход и на прекомерно хлабава политика. 
През последните седмици изказванията на централните банкери са с доста умерен тон, което подсказва, че те са приели 
подхода „изчакай и виж“ към инфлацията и потенциалното повишаване на лихвите. 
В неделя обаче гуверньорът на АЦБ Андрю Бейли даде най-категоричният до момента знак за предстоящо вдигане на 
лихвите като заяви, че централната банка „ще трябва да предприеме действия“ срещу нарастващата инфлация. 
 
√ Спестявания от $2,7 трлн. държат домакинствата в САЩ и Еврозоната. И не бързат да харчат  
Πoтpeбитeлитe в Eвpoпa и Cъeдинeнитe aмepиĸaнcĸи щaти нe бъpзaт с харченето на натрупаните по време на пандемията 
спестявания от 2,7 трлн. долара, охлаждайки надеждите за подсилване на икономическото възстановяване от двете страни 
на Атлантическия океан на база повишение на потреблението, пише Блумбърг. 
На фона на разхлабването на ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 насред летния сезон в 
Северното полукълбо, допълнителните спестявания в Еврозоната са намалели минимално през август, като само Италия е 
отчела ръст. Според данните потребителите в САЩ също са предпочели да запазят спестяванията си почти непокътнати, 
изчисляват от Блумбърг. 
Липсата на скок на потреблението, какъвто очакваха някои икономисти, може да се разчете като знак срещу прогнозите за 
устойчива инфлация, от каквато се страхуват централните банки. Тези спестявания може да помогнат на домакинствата да 
се справят с резкия скок на сметките за отопление, като същевременно с това може да попречат на способността на бизнеса 
да направи увеличението перманентно. 
„Не виждаме признаци за връщане на тези спестявания в икономиката“, коментира Дарио Пъркинс от TS Lombard в London. 
„Тъй като хората имат допълнителни спестявания, те се чувстват по-богати и харчат малко повече. Част от тези пари ще 
бъдат похарчени, но няма да има рязък скок“, добави той. 
Според изчисленията на Блумбърг допълнителните спестявания, натрупани през пандемията, се равняват на около 2,3 
трлн. долара в САЩ и почти 464 млрд. долара (400 млрд. евро) в Еврозоната. 
Макар че Европейската централна банка от дълго време предупреждава, че натрупаните средства по време на пандемията 
ще останат „до голяма степен неизхарчени“, корпоративните мениджъри и икономистите залагат на тласък на растежа. 
„Домакинствата в Еврозоната са натрупали огромни спестявания по време на пандемията, тъй като разходите са спаднали, 
а правителствата подкрепиха доходите. Въпреки че в момента изглежда малко вероятно да има разточителни харчове, 
тези спестявания ще бъдат добре дошъл буфер за някои хора, тъй като разходите за енергия нарастват“, коментира Мейва 
Къзин, икономист за Еврозоната. 
 Според анализатора на Deutsche Bank Олга Котага хората не могат да възстановят пропуснатите разходи за услуги след 
премахването на ограничителните мерки, което означава, че те няма как да харчат достатъчно бързо, за да спаднат 
спестяванията им значително. 
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„Плащаме за едно подстригване, а не за всички подстригвания, които сме пропуснали по време на локдауна. Натрупаното 
търсене заради отложените дейности в условията на локдаун всъщност не съществува“, добави тя. 
 
√ Британското правителство планира изграждане на нова АЕЦ  
Правителството на Обединеното кралство може да обяви финансиране за нова атомна електроцентрала, за да изпълни 
своите цели за намаляване на вредните емисции като част от стратегията си Net Zero, съобщава британският вестник The 
Telegraph, цитиран от Агенция "Фокус". Според правителствени източници, най-вероятно финансиране ще полуи атомната 
електроцентрала Sizewell в графство Съфолк. Това е проект на EDF Energy, британска интегрирана енергийна компания, 
собственост изцяло на Франция. 
Държавното финансиране може да включва не само преки инвестиции, но и въвеждане на гарантирана фиксирана цена 
за всяка единица енергия, произведена в съоръжението. Новият капацитет на Sizewell ще осигури близо 6 милиона жилища 
с нисковъглеродна енергия за около 60 години, изчислява EDF Energy. 
Вестникът цитира говорител на правителството, който отбеляза важността на сектора на ядрената енергия. „Ние се 
стремим да одобрим поне още един мащабен ядрен проект през следващите няколко години за подобряване на 
енергийната сигурност и създаване на хиляди работни места“, разкрива събеседникът на редакцията.  
Според The Telegraph информацията за финансирането може да се появи преди изборите през 2024 г., когато 
правителството представи съответния план. Очаква се документът от 150 страници да описва точно как Борис Джонсън 
възнамерява да изпълни обещанието си да намали въглеродните емисии във Великобритания до „чиста нула“ до 2050 г. 
В графство Съмърсет в югозападната част на Англия в момента е в ход третият етап на изграждането на атомната 
електроцентрала „Хинкли Пойнт“, който трябва да бъде завършен през 2026 г. Британските власти обмислят проекти и за 
атомната електроцентрала в Съфолк и втория етап на атомната електроцентрала „Брадуел“ в Есекс. Бъдещето на двете 
повдига въпроси поради участието на Китайската генерална атомна група. Според съобщения на британските медии, под 
натиска на САЩ, Лондон може да се откаже от партньорството си с Китай в развитието на ядрената енергия. 
В Обединеното кралство работят общо 13 ядрени реактора, което представлява около 17% от енергийния баланс на 
страната. Въпреки това, до 2024 г. тази цифра ще бъде намалена наполовина, тъй като реакторите наближават края на 
експлоатационния си живот.  
 
√ Русия прекратява работата на мисията си в НАТО  
Русия обяви вчера, че преустановява дейността на представителството си в НАТО и на това на НАТО в Москва, след като 
алиансът отмени акредитацията на осем служители на руската мисия в НАТО, предадоха световните агенции. 
Дейността на руското представителство ще бъде преустановена от 1 ноември, заяви вчера на пресконференция руският 
външен министър Сергей Лавров. 
"В резултат на целенасочените стъпки от страна на НАТО липсват необходимите условия за елементарна дипломатическа 
дейност. В отговор на действията на НАТО преустановяваме работата на постоянното си представителство в НАТО, 
включително и работата на главния представител, най-вероятно от 1 ноември или няколко дни по-късно", изтъкна Лавров. 
Лавров обяви, че служителите на военното представителство на НАТО в Москва ще бъдат лишени от акредитация от 1 
ноември и че при нужда НАТО ще може да контактува с Русия чрез посолството й в Брюксел. 
Руският първи дипломат съобщи още, че се слага край на дейността на информационното бюро на НАТО. Алиансът 
определя мисията на това бюро като средство за улесняване и подобряване на взаимното опознаване и разбиране. 
В началото на октомври НАТО обяви, че отнема акредитацията на 8 членове на руската мисия в Брюксел, обвинени, че са 
необявени "агенти на руското разузнаване", припомня БТА. Освен това беше казано, че Русия е виновна за увеличаване на 
"злонамерената си дейност" в Европа, според генералния секретар на алианса Йенс Столтенберг. 
През март 2018 г. Организацията на североатлантическия договор реши да отнеме акредитациите на 7 членове на руската 
мисия и да ги изгони от Белгия след отравянето в Обединеното кралство на бившия руски разузнавач Сергей Скрипал и 
дъщеря му. Тогава броят на акредитациите в мисията на Русия в НАТО беше намален от 30 на 20. На 7 октомври 2021 г. 
този брой беше допълнително намален до десет. 
 
√ Растежът на китайската икономика се забави значително  
Растежът на китайската икономика се забави значително през третото тримесечие на 2021 г., предаде Си Ен Би Си. 
Брутният вътрешен продукт на Китай е нараснал с разочароващите 4,9% на годишна основа през третото тримесечие на 
фона на по-слабия от очакваното ръст на промишленото производство през септември. Очакванията на анализаторите, 
анкетирани от Ройтерс, бяха за ръст от 5,2%. 
Промишленото производство е нараснало с 3,1 процента през септември на годишна основа след растежа с 5,3 процента 
през август. 
Това е най-слабият тримесечен растеж на страната за годината, след като през първото тримесечие БВП на Китай се повиши 
с рекордните 18,3%, а през второто – със 7,9%. От януари до септември растежът е 9,8%. 
„От началото на третото тримесечие вътрешните и задграничните рискове и предизвикателства се увеличиха“, коментира 
говорителят на Националното статистическо бюро (NBS) Фу Линхуей. 
Той посочи, че честите прекъсвания на електрозахранването в Китай през последните месеци са се отразили на растежа, 
но добави, че икономическото им въздействие е „контролируемо“. 
Инвестициите в дълготрайни активи през първите три тримесечия също не отговориха на очакванията. По данните на 
статистическото бюро те са нараснали със 7,3% на годишна база, докато очакванията бяха за ръст от 7,9%. 
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„Инвестиционните активности са ограничени от затегнатите условия за кредитиране“, коментира Цияопин Зу от J.P. Morgan 
Asset Management. Според него инвестициите в дълготрайни активиса се понижили с 2,5% на годишна база през 
септември, водени от спад с 3,5% в имотния сектор. 
По данни на Moody’s секторът на недвижимите имоти и свързаните с него индустрии представляват около 2% от БВП на 
Китай. През последните 18 месеца Пекин полага големи усилия, за да намали зависимостта на компаниите в бранша от 
големите дългове. 
От Националното статистическо бюро посочват още, че растежът в продажбите на дребно се е забавил до 4,4% на годишна 
през септември. Очакванията бяха за ръст от 3,3%. За първите девет месеца е отчетено повишение от 16,4%. 
Градската безработица през септември спадна до 4,9% от 5,1% през август. Нивото на безработица при възрастовата група 
16-24 г. обаче остава високо – 14,6%. 
 
√ Спад на борсите в Европа на фона на икономическите данни от Китай  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа започнаха седмицата със спад, след като по-слабите от 
очакваното данни за китайската икономика се отразиха негативно на сектора на луксозните стоки, а продължаващият ръст 
на цените на суровините засили опасенията от изпускане на инфлацията от контрол, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,7 пункта, или 0,36%, до 467,69 пункта. В петък бенчмаркът регистрира 
най-силното си седмично представяне от месец март насам на фона на силния старт на сезона на отчетите за третото 
тримесечие. Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании и индексът SXEP на петролните и газови 
компании обаче се задържаха в зеления сектор на фона на продължаващото повишение на цените на петрола и металите. 
Немският показател DAX отчете спад от 80,47 пункта, или 0,52%, до 6 672,04 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 изтри 18,21 пункта от стойността си, или 0,25%, достигайки ниво от 7 215,82 пункта. Френският измерител CAC 40 
се понижи с 55,48 пункта, или 0,83%, до 6 672,04 пункта. 
Азиатските акции бяха подложени на натиск, след като данните показаха, че през третото тримесечие китайската 
икономика е нараснала с най-бавното си темпо от началото на годината. 
Силно зависимият от търсенето в Китай сектор на луксозните стоки се оцвети в червено, като акциите на LVMH, Kering и 
Hermes поевтиняха с 2,71%, 2,80% и 1,71%. 
Цената на книжата на белгийската компания Umicore поевтиняха с 4,02%, след като производителят на специализирани 
материали за високите технологии. понижи прогнозата си за печалба на фона на глобалния недостиг на полупроводници.  
Сезонът на отчетите върви с пълна сила, като анализаторите очакват европейските компании да отчетат 47% скок на 
печалбата за третото тримесечие, сочат данни на Refinitiv IBES. Този резултат бе коригиран нагоре през последните дни, 
което помогна на STOXX 600 да се доближи до августовския си връх, 
„Гледайки към перспективите за следващите 12 месеца, оценките на акциите може да се понижат малко, но не достатъчно, 
за да компенсират движението нагоре при печалбите. Това е позитив за пазара“, коментира Майкъл Бел от  JP Morgan 
Asset Management. 
Цената на книжата на френската биотехнологична компания Valneva се повиши с 40,83%, след като тя отчете положителни 
резултати от "Фаза 3" на изпитването на нейния кандидат за ваксина срещу коронавируса - VLA2001. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в четвъртък, подкрепени от по-добрите от 
очакваното корпоративни отчети за тримесечието, предаде Си Ен Би си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 382,2 пункта, или 1,09%, до 35 294,76 пункта. Индексът също така регистрира 
най-доброто си седмично представяне от месец юни насам. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши 
с 33,11 пункта, или 0,75%, до 4 471,37 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq записа ръст от 73,91 
пункта, или 0,5%, до 14 897,34 пункта. И трите индекса регистрираха седмичен ръст . 
Dow вече е на 0,9% под историческия си връх, а S&P 500 и Nasdaq Composite са съответно с 1,6% и 3,3% под рекордните си 
стойности. 
Сезонът на отчетите за третото тримесечие продължи и в петък, като Goldman Sachs за пореден път разби напълно 
прогнозите на Уолстрийт. 
Банката отчете печалба от 14,93 долара на акция, което е ръст от 55% в сравнение със същия период на миналата година. 
Очакванията бяха за печалба от 10,18 долара на акция, сочат данните на Refinitiv. Приходите на банката за третото 
тримесечие са нараснали с 26,25% на годишна база до 13,61 млрд. долара, като прогнозите бяха за приходи от 11,68 млрд. 
долара. 
Goldman е последната от шестте големи американски банки, представила отчете за финансовите си резултати за 
последното тримесечие. По-рано . JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup и Wells Fargo също надминаха 
очакванията на анализаторите за печалба и приходи. 
„Банките обрисуваха силна и здравословна картина на потребителите в САЩ“, коментира Едуард Моя от Oanda. „Уолстрийт 
не може да е негативен за икономиката, когато вижда данните за резервите, търговията с ценните книжа, растежа на 
кредитирането и готовността на потребителите да поемат дълг“, добави той. 
До петък 41 компании от S&P 500 представиха финансовите си отчети за третото тримесечие, като 80% от тях надминаха 
прогнозите на анализаторите, сочат данни на FactSet. Очакванията са печалбите на компаниите от S&P 500 за третото 
тримесечие да се повишат с 30%. 
Междувременно продажбите на дребно в САЩ нараснаха с 0,7%, надминавайки очакванията за спад от 0,2%. 
Смесени резултати в Азия 
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Индексите на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в понеделник на фона на данните за 
китайската икономика, предаде Си Ен Би Си. 
Брутният вътрешен продукт на Китай е нараснал с разочароващите 4,9% на годишна основа през третото тримесечие на 
фона на по-слабия от очакваното ръст на промишленото производство през септември. Очакванията на анализаторите, 
анкетирани от Ройтерс, бяха за ръст от 5,2%. 
Промишленото производство е нараснало с 3,1% през септември на годишна основа след растежа с 5,3% през август. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 4,23 пункта, или 0,12%, до 3 568,14 
пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 1,53 пункта, или 0,06%, до 2 402,04 пункта. 
Хонконгският измерител Hang Seng се повиши със 78,79 пункта, или 0,31%, до 25 409,75 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 43,17 пункта, или 0,15%, до 29 025,46 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi регистрира спад от 8,38 пункта, или 0,28%„ до 3 006,68 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна с 19,1 пункта, или 0,26%, до 7 381,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете ръст 
от 3,16 пункта, или 0,55%, до 578,10 пункта. BGBX40 се повиши с 0,53 пункта, или 0,40%, до 133,70 пункта. BGTR30 напредна 
с 1,99 пункта, или 0,31%, до 650,59 пункта. BGREIT се повиши с 0,12 пункта, или 0,07%, до 160,57 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Болници и ВиК се обединяват, за да оцелеят от скъпия ток 
в. Труд - Инфлацията удари 9-годишен рекорд 
в. Телеграф - Връщаме се от Турция през Гърция 
в. Монитор - 4819 тона цъкащо бомби чакат за унищожение 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Отказ от въглища до 2038 г. - 7 последствия от тази стъпка 
в. 24 часа - Инфлацията удари 9-годишен рекорд, дизелът - 3-годишен 
в. Труд - Протест заради бездействието с тока 
в. Труд - Съдия открит прострелян в дома си 
в. Телеграф - Държавният глава на кръгла маса за цените на тока и газа: Може да стане каскада от кризи 
в. Телеграф - Откриха прострелян съдия в Стара Загора 
в. Монитор - Парите от ЕК идват, ако България е отличник 
в. Монитор - МОН разкри фиктивни ученически лагери за 8 млн. лв. 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Повече държава в кризата c тока искат всички. Радев чака бързи решения от кабинета - помощ за бизнеса и 
поносими цени за хората 
в. Труд - Доц. Огнян Минчев пред "Труд": Управлява ни милиционерска олигархия 
в. Телеграф - Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма: Чакаме 1,2 млн. чужденци, но 
ваксинирани 
в. Монитор - Проф. Радостина Александрова, д-р по вирусология към БАН: Новите грипни вируси идват най-вече от 
Югоизточна Азия  
Водещи анализи 
 в. 24 часа - Люси Дяковска поп певица, член на легендарната група "Ноу Ейнджълс", композитор и музикален продуцент: 
Лични неволи вадят градивното у човек - след инсулт на майка се заех де праобразявам парк 
в. Труд - България се отдалечава от еврозоната 
в. Телеграф - С призраци на море 
в. Монитор - Да си мислиш, че струваш повече от лекарите и учените 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще има ли пари за зимно почистване? Гост: Виолета Комитова, министър на регионалното развитие. 
- Ще станат ли ковид сертификатите част от ежедневието ни? 
- Започва разтоварването на заседналия кораб. На живо от камен бряг 
- Бизнесът на протест срещу високата цена на тока. Какво е решението? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Въвеждането на "зелените сертификати" в училище и какъв е прагът, след който ще се премине към онлайн 

обучение. Гост: Николай Денков, министър на образованието 
- Сняг в средата на октомври! Защо зимата изпревари есента? Гост: Отговора в рубриката „Времето на проф. 

Георги Рачев" 
 
√ Предстоящи събития в страната на 19 октомври 
София. 
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- В 10.00 ч. в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще удостои с почетен знак на държавния 
глава педиатри и неонатолози. 

- От 13.00 ч. в Гранитна зала на Министерски съвет премиерът Стефан Янев ще проведе работна среща с областните 
управители. 

- От 9.30 ч. в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет Съдийската колегия ще проведе заседание. 
- От 10.00 ч. Конституционният съд ще проведе заседание. 
- В 11.30 ч. министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров ще посети УМБАЛ „Александровска" 
- От 11.00 ч. в платформа Zoom ще се състои срещата „Да преборим #Заблудите очи в очи". 
- От 12.30 ч. в зала 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията министър 

Христо Алексиев и министрите на транспорта на Република Албания Белинда Балуку и Република Северна 
Македония Благой Бочварски ще подпишат Меморандум за сътрудничество в изграждането на устойчива 
инфраструктура по протежението на Коридор VIII. 

- От 13.00 ч. в района на НДК ще бъдат пуснати във въздуха 1200 розови балона с хелий по повод Международния 
ден за борба с рака на гърдата - 19 октомври. 

- От 19.00 ч. в Софийска опера и балет ще се състои операта „Жената от езерото". 
- От 19.00 ч. в НЧ „Славянска беседа - 1880" ще се проведе среща-беседа с режисьора Камен Калев. 

*** 
Бургас. 

- От 14.00 ч. в Медицинския факултет на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров" ще се проведе церемония по 
връчване на Вторите годишни награди „Лекар на Бургас". 

- От 18.00 часа в Дома на писателя предстои премиера на стихосбирка „Помпейско червено" с автор Живка Иванова. 
- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне концерт „Да послушаме кино". 
- От 19.00 часа в Държавна опера Бургас ще започне балетът „Спящата красавица". 

*** 
Варна. 

- От 10.00 ч. състав на Апелативен съд - Варна ще разгледа жалбите срещу определените от Окръжния съд в Добрич 
мерки за неотклонение „задържане под стража" на капитана и втория помощник-капитан на кораба „Vera Su", 
заседнал край село Камен бряг. 

*** 
Видин. 

- От 10.30 ч. в заседателната си зала на пл. „Бдинци" 2 екипът на Областен инфомационен център-Видин ще проведе 
среща с медиите. 

*** 
Добрич 

- От 14.00 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Семейство Адамс" 2. 
- От 15.45 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Венъм 2: Време е за кариндж" 3D. 
- От 17.30 ч. в Регионална библиотека „Дора Габе" ще се състои премиерата на новата книга на Рада Въртунинска 

„Сбогом, Америка: в изгнание между Америка и Европа". 
- От 19.15 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Семейство Адамс" 2. 
- От 19.30 ч. в концертната зала на Младежки център - Добрич ще се състои прожекция на късометражен филм с 

екологична насоченост. 
- От 21.00 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Венъм 2: Време е за кариндж" 3D. 
- От 10.00 ч. в залата на Драматичния театър ще се проведе тържествена сесия на Общинския съвет в Дупница. 
- От 11.50 ч. на площад „Свобода" ще бъде отслужен молебен за здраве. 

*** 
Ихтиман. 

- От 11.00 ч. заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Крум Неделков ще участва в проверка на 
място на животновъден обект в община Ихтиман. 

*** 
Перник 

- От 9.30 ч. в храм „Св. Йоан Рилски Чудотворец" ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия. 
- От 10.30 ч. в Двореца на културата ще се състои тържествено заседание на Общински съвет Перник. 

*** 
Русе. 

- От 10.30 ч. в сградата на Комплексния онкологичен център ще се проведе пресконференция на тема „Ръст на 
новооткритите тумори в напреднал стадии и как COVID-19 повлия на диагностиката". 

*** 
Свиленград. 

- От 13.00 ч. в конферентната зала ет.1, Общинска администрация Свиленград ще се състои заключителна 
пресконференция по проект. 

*** 
Стара Загора 

- От 17.30 ч. в Културния център ще бъде представена изложбата „Ерос, Емпатия, Еуфория". 
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- От 18.00 ч. в Къща музей „Гео Милев" ще се състои среща разговор с Камелия Конова и Любен Чаталов. 
- От 18.00 ч. в Културен център „Стара Загора" ще се състои прожекция на филма „Истории за Радиото" - филм, 

посветен на 85-годишнината на Радио Стара Загора. 
*** 
Търговище 

- От 18.30 ч. в Драматичен театър - Търговище ще бъде представен балетният спектакъл „Конче - вихрогонче". 
Избори 2 в 1: 
*** 
София. 

- От 10.00 ч. в галерия „nOva art space" на ул. „Съборна" 3 „БСП за България" ще открие предизборната си кампания. 
*** 
Дупница. 

- От 11.00 часа на предизборната шатра на ГЕРБ - СДС в центъра на града лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще проведе 
среща със симпатизанти и членове на партията и ще представи листата с кандидати за народни представители на 
коалицията от 10 МИР - Кюстендил. 

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

