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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Васил Велев: Енергийната ламя прибира резултата от месечния ви труд 
Бизнесът настоява да получи компенсации до края на октомври, посочи председателят на АИКБ 
Бизнесът и синдикатите излязоха на протест заради цената на тока. Те успяха да договорят с правителството компенсации 
за фирмите. 
"Има съгласие, че това е най-бързият начин за реакция на този грабеж в отсъствието на парламент. Настояваме за 
компенсация от август, докато цените се нормализират. Тя да е равна на 3/4 от надвзетото. Това не са помощи, а 
възстановяване на надвзетото. Това са изработените от хората пари, които са им надвзети", заяви председателят на АИКБ 
Васил Велев в "Денят ON AIR". 
"Високите цени през август бяха средно 218 лв. за месец. Към утрешна дата през октомври е 369 лв. за мегаватчас. За днес 
за базов товар цената беше средно 482 лв., а в този час е над 650 лв.", даде пример той и отбеляза, че заради това 
компенсациите не може да бъдат фиксирана сума. 
Велев е на мнение, че "мизерна" част от потреблението у нас е на газ и не може заради 7% поскъпване да има троен и 
четворен ръст на цените. 
"Пазарният модел е сбъркан. Това е един от въпросите за срещата на върха на 21 и 22 октомври в Брюксел. Нашата 
позиция е, че този модел на пазар на електроенергия трябва да се преразгледа. Това решение е в бъдещето, а на нас ни 
трябват неотложни мерки", каза още председателят на АИКБ пред Bulgaria ON AIR. 
Бизнесът настоява компенсациите да бъдат изплатени преди да дойде време за плащане на октомврийските сметки. По 
думите на Васил Велев много потребители няма да могат да платят новите по-високи сметки, ако не получат 
компенсациите. 
"Има разбиране и съгласие, нямаме категорично решение. Не можахме да намерим такава точка в дневния ред на 
Министерския съвет. Пари за това в бюджета има, той е на излишък", категоричен бе гостът в студиото. 
Ако парите не стигнат до предприятията до 1 ноември, Велев допуска, че ще възникне нов сериозен протест. 
"Когато хората си видят сметките и касата, че няма с какво да ги платят. Работят цял месец, идва енергийната ламя и 
прибира резултата от техния труд. Бизнесът започна да затваря. Има браншове, които казват, че минимум 1/3 ще 
фалират. Търговците започнаха да пускат фактури за авансово плащане. Икономиката ще спре, ако това продължи 
достатъчно дълго", алармира той. 
Гледайте целия разговор във видеото.  
 
Dnes.bg 
 
√ Пазарният модел на тока е сбъркан, смята Васил Велев 
Бизнесът иска компенсации преди да дойде време за плащане на октомврийските сметки 
На прага на зимата, цените на тока все по-сериозно започнаха да вълнуват цялото общество. Първи засегнат от скока е 
бизнесът, който днес, заедно със синдикатите, излезе на протест. Те успяха да договорят с правителството компенсации за 
фирмите. 
"Има съгласие, че това е най-бързият начин за реакция на този грабеж в отсъствието на парламент. Настояваме за 
компенсация от август, докато цените се нормализират. Тя да е равна на 3/4 от надвзетото. Това не са помощи, а 
възстановяване на надвзетото. Това са изработените от хората пари, които са им надвзети", заяви председателят на АИКБ 
Васил Велев в "Денят ON AIR". 
По думите му високите цени през август бяха средно 218 лв. за месец. "Към утрешна дата през октомври е 369 лв. за 
мегаватчас. За днес за базов товар цената беше средно 482 лв., а в този час е над 650 лв.", даде пример той и отбеляза, че 
заради това компенсациите не може да бъдат фиксирана сума. 
Велев е на мнение, че "мизерна" част от потреблението у нас е на газ и не може заради 7% поскъпване да има троен и 
четворен ръст на цените. 
Експертът бе категоричен, че пазарният модел е сбъркан. Точно това е и един от въпросите за срещата на върха на 21 и 22 
октомври в Брюксел. Нашата позиция е, че този модел на пазар на електроенергия трябва да се преразгледа. Това решение 
е в бъдещето, а на нас ни трябват неотложни мерки", каза още председателят на АИКБ пред Bulgaria ON AIR. 
 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/242957-vasil-velev-energiynata-lamya-pribira-rezultata-ot-mesechniya-vi-trud
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Бизнесът настоява компенсациите да бъдат изплатени преди да дойде време за плащане на октомврийските сметки, 
защото според Велев много потребители няма да могат да платят новите по-високи сметки, ако не получат компенсациите. 
А ако парите не стигнат до предприятията до 1 ноември, Велев допуска, че ще възникне нов сериозен протест. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Не искаме помощ, а връщане на надвзетото от енергийната ламя 
Мизерна част от потреблението у нас е на газ и не може заради 7% поскъпване да има троен и четворен ръст на 
цените, смята председателят на АИКБ 
"Има съгласие, че това е най-бързият начин за реакция на този грабеж в отсъствието на парламент. Настояваме за 
компенсация от август, докато цените се нормализират. Тя да е равна на 3/4 от надвзетото. Това не са помощи, а 
възстановяване на надвзетото. Това са изработените от хората пари, които са им надвзети", заяви председателят на АИКБ 
Васил Велев в "Денят ON AIR". 
"Високите цени през август бяха средно 218 лв. за месец. Към утрешна дата през октомври е 369 лв. за мегаватчас. За днес 
за базов товар цената беше средно 482 лв., а в този час е над 650 лв.", даде пример той и отбеляза, че заради това 
компенсациите не може да бъдат фиксирана сума. 
Велев е на мнение, че "мизерна" част от потреблението у нас е на газ и не може заради 7% поскъпване да има троен и 
четворен ръст на цените. 
"Пазарният модел е сбъркан. Това е един от въпросите за срещата на върха на 21 и 22 октомври в Брюксел. Нашата позиция 
е, че този модел на пазар на електроенергия трябва да се преразгледа. Това решение е в бъдещето, а на нас ни трябват 
неотложни мерки", каза още председателят на АИКБ пред Bulgaria ON AIR. 
Бизнесът настоява компенсациите да бъдат изплатени преди да дойде време за плащане на октомврийските сметки. По 
думите на Васил Велев много потребители няма да могат да платят новите по-високи сметки, ако не получат 
компенсациите. 
"Има разбиране и съгласие, нямаме категорично решение. Не можахме да намерим такава точка в дневния ред на 
Министерския съвет. Пари за това в бюджета има, той е на излишък", категоричен бе гостът в студиото. 
Ако парите не стигнат до предприятията до 1 ноември, Велев допуска, че ще възникне нов сериозен протест. 
"Когато хората си видят сметките и касата, че няма с какво да ги платят. Работят цял месец, идва енергийната ламя и 
прибира резултата от техния труд. Бизнесът започна да затваря. Има браншове, които казват, че минимум 1/3 ще фалират. 
Търговците започнаха да пускат фактури за авансово плащане. Икономиката ще спре, ако това продължи достатъчно 
дълго", алармира той. 
 
БНР 
 
√ Кабинетът обявява мерки за компенсиране на бизнеса заради скъпия ток  
Мерки за компенсиране на бизнеса заради високите цени на електроенергията се очаква да бъдат обявени от служебното 
правителство днес. На вчерашния си протест от Асоциацията на индустриалния капитал и от синдикатите настояха фирмите 
да получават компенсация, равна на „две трети“ от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена, 
обявявана от КЕВР. Настоява се също средствата да започнат да се изплащат заедно със сметките за ток за месец октомври.  
Служебните министри ще приемат отчета за миналата година по Националния план за действие за енергийна ефективност, 
ще определят и директор на България в Съвета на директорите на черноморската банка за търговия и развитие. Ще бъдат 
отпуснати допълнителни разходи за финансиране на национални програми за развитие на образованието. Допълнително 
пари по бюджетите си ще получат МВР, Министерството на икономиката, МОСВ.  
Кабинетът ще одобри доклад за приоритетно приемане от следващото Народно събрание на промени в два закона - за 
биологичното разнообразие и генномодифицираните организми. Предвидено е също одобрение на промени в Закона за 
защита на потребителите и Наредбата за административното обслужване. 
Овладяването на ситуацията с високите цени на електричеството и природния газ в Европейския съюз ще бъде една от 
темите в дневния ред на заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе в четвъртък и петък. 
 
Investor.bg 
 
√ Протестиращите фирми договориха компенсации за скъпия ток с премиера 
Корекции ще има в октомврийските сметки за ток 
Държавата е поела ангажимент за финансови компенсации за фирмите заради високата цената на електроенергията. Това 
стана ясно след срещата на представители на бизнеса и синдикатите с премиера Стефан Янев, предаде БНР. 
Компенсациите ще бъдат отразени в октомврийските сметки за ток в началото на ноември. Техническите подробности ще 
бъдат уточнени до края на деня. Срещата в Министерския съвет се състоя на фона на протест заради скока на цената на 
тока.  
И синдикални и работодателски организации излязоха на демонстрация в центъра на София с настояване за спешни мерки, 
с които държавата да компенсира бизнеса и потребителите за скока в цените на електроенергията. 
Беше блокирано движението в така наречения "Триъгълник на властта" - булевардите "Дондуков" и "Цар Освободител". 
Представители на протестиращите влязоха в Министерския съвет, където представиха подготвения от тях пакет от мерки 
срещу високите цени на тока. 
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Протестът събра множество недоволни - и собственици на по-малки семейни фирми, и представители по-големи 
предприятия, които вече плащат двойно и тройно повече за ток, отколкото през същия период за миналата година.  
Вчера цената, на която се търгува електроенергията на свободния пазар, достигна нов рекорд - 480 лева за мегаватчас и 
това засяга не само бизнеса, но и социалните структури като болници, училища и детски градини, които също купуват на 
свободния пазар. Този ценови шок ще погълне 3 млрд. лева и ще доведе икономиката до колапс, предупреди Васил Велев 
от Асоциацията на индустриалния капитал. 
"Търпението на хората е изчерпано. Ние искаме да заявим това от площада. Поканили сме (на протеста) всички, които не 
искат и не могат да плащат двойни и тройни сметки - защото идва енергийната ламя и прибира резултатите от техния труд", 
каза Велев. 
 
БНР 
 
√ Компенсации за бизнеса от октомври заради скъпия ток 
Бизнесът и синдикатите договориха със служебния премиер Стефан Янев финансови компенсации за 600 хиляди фирми 
заради високата цена на електроенергията. Компенсациите ще бъдат отразени в октомврийските сметки за ток в началото 
на ноември. Срещата се състоя на фона на протести на синдикални и работодателски организации, чиито представители 
влязоха в Министерския съвет, за да представят пакет от мерки. 
“Ценовият шок ще погълне 3 млрд. лв. и ще доведе икономиката до колапс”, предупреди Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал. Той каза още, че протестират тези, които не искат и не могат да плащат двойни и 
тройни сметки. По думите на бизнесмена, се задава енергийната ламя, която прибира резултатите от техния труд. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнесът договори с властта компенсации за високите цени на тока  
Бизнесът и синдикатите договориха с премиера Стефан Янев финансови компенсации за фирмите заради цената на 
електроенергията, предаде БНР. 
Те  ще бъдат отразени в октомврийските сметки за ток в началото на ноември. Техническите подробности ще бъдат 
уточнени до края на деня. Срещата в Министерския съвет се състоя на фона на протести заради скока на цената на 
електроенергията. 
По-рано вчера и синдикални, и работодателски организации излязоха на демонстрация в центъра на София с настояване 
за спешни мерки, с които държавата да компенсира бизнеса и потребителите за скока в цените на електроенергията. 
Представители на протестиращите влязоха в Министерския съвет, където представиха подготвения от тях пакет от мерки 
срещу високите цени на тока. 
Протестът събра множество недоволни - и собственици на по-малки семейни фирми, и представители по-големи 
предприятия, които вече плащат двойно и тройно повече за ток, отколкото през същия период за миналата година. 
Вчера цената, на която се търгуваше електроенергията на свободния пазар, достигна нов рекорд - 480 лева за мегаватчас 
в сегмента „ден напред“ и това засяга не само бизнеса, но и социалните структури като болници, училища и детски градини, 
които също купуват на свободния пазар. Този ценови шок ще погълне 3 млрд. лв. и ще доведе икономиката до колапс, 
предупреди Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев за скъпия ток: Цената на свободния пазар вече е рекордна - 482 лева за мегават час 
Необходими са допълнителни мерки за ограничаване щетите за българската икономика от високите цени на 
електроенергията. Цената на свободния пазар вече е рекордна - 482 лева за мегават час. Това каза пред БНР Васил Велев, 
председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
"Това, което се обсъжда като компенсация, е крайно недостатъчно – 50 лева за мегават час, при условие че надвишението 
е 360 лева", обясни той.  
"Не се оценява размерът на бедствието. Това, което се обсъжда, са палиативни и закъсняващи мерки. Фалитите са 
неизбежни. Не само, че ще има много фалити, просто икономиката ще спре", прогнозира Васил Велев. 
"Президентът разпореди да се работи така, че да се компенсира справедливо не само бизнесът, но и социалната сфера. 
Не само бизнесът е на свободния пазар, но и всички небитови абонати – болници, училища, читалища, театри, музеи и 
детски градини", посочи той за срещата по проблема, която се проведе вчера.  
"За септември сметките са два пъти по-големи, за октомври сметките ще дойдат през ноември и те ще са три пъти по-
големи. Ако цените продължават така, ноемврийските сметки могат да са и четири пъти по-големи", каза Васил Велев.   
Той съобщи, че бизнесът настоява да се компенсират всички небитови потребители, които са 600 000, с три четвърти от 
разликата, от надвишението от 119 лева, което е прогнозната цена. 
Според Васил Велев причината за увеличението на цената на тока е в сбъркания пазарен модел на електроенергетиката. 
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Mediapool.bg 
 
√ Бизнесът обяви, че е договорил компенсации със задна дата заради скъпия ток 
След протести и два тура на разговори със служебния премиер Стефан Янев и после с енергийния министър Андрей Живков 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обявиха, че са се договорили за изплащането със стара дата 
- от юли, на компенсации, които да бъдат отразени в октомврийските сметки, които бизнесът ще получи следващия месец. 
Точният механизъм за обезщетението ще бъде ясен в сряда, когато се очаква да бъде одобрен от Министерския съвет. 
Идеята е бюджетът да покрива 75 процента от разликата между прогнозната пазарна цена за тока, приета от регулатора 
до юли 2022 г., която е 119 лв./МВтч, и действителната стойност, която в последните два месеца главоломно расте. За 20 
октомври средната цена на доставките на ток е 372.17 лв./МВтч, а доставките в рамките на 19 октомври струват средно 
429.25 лв. По оценки на АИКБ подобна мярка ще струва по 150 млн. лв. месечно. 
Откъде ще се осигурят средствата засега не става ясно, при положение, че при обявената преди месец компенсация от 50 
лв./МВтч се предвиждаше да са от бюджета, но чрез актуализация на бюджета, коята най-рано може да стане в кра яна 
ноември и обезщетенията да се получат през януари. 
Председателят на АИКБ Васил Велев каза пред журналисти след първия кръг от разговори, че бизнесът иска първата 
компенсация да дойде преди сметките за ток за октомври. По думите му на втората среща ще се обсъдят и други варианти 
за намаляване на цената на електроенергията на борсата чрез промяна на механизма на доставчик на последна инстанция. 
Велев уточни, че може да се събира на "пул от електроенергия", която да се продава на себестойност, плюс разумна 
печалба. Той посочи, че тази цена може да бъде от порядъка на 150-160 лв. за мегаватчас. 
"Посоката е тази, която искаме - ангажиментите за финансова компенсация бяха поети, трябва обаче да бъдат и 
потвърдени с решение на Министерския съвет и съответните актове", каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров. 
По време на протеста беше блокирано за около три часа движението в триъгълника на властта. Събрали се бяха не само 
представители на индустриалците, но и собственици на по-малки семейни фирми. 
 
Economy.bg 
 
√ Бизнесът ще получи компенсации от държавата заради високата цена на тока 
Първите компенсации ще бъдат изплатени още с октомврийските сметки за електроенергия 
Представители на бизнеса и синдикатите днес се срещнаха със служебния премиер Стефан Янев. На тази среща бе 
договорено държавата да отпусне финансови компенсации за фирмите във връзка с високата цена на електроенергията, 
предаде БНР. 
Първите компенсации е бъдат отразени в сметките за ток за октомври, които се очаква да излязат в началото на ноември. 
На срещата е обсъдено да се вземат финансови компенсации от бюджета и за минали месеци – август, септември и 
октомври. Коментирана е сума около 150 млн. лв. за месец. За в бъдеще Фондът за сигурност на енергийната система може 
да вземе заем в размер на 1 млрд. лв. С решение на Министерския съвет и да се обслужва от „свръхпечалбата на БЕХ“, 
обясни Пламен Димитров, КНСБ. 
Междувременно днес цената на тока на свободния пазар достигна нов рекорд – 480 лв. За мегаватчас. Според 
председателя на Асоциацията на индустриалния капитал б България Васил Велев, този ценови шок ще погълне 3 млрд. лв. 
и ще доведе икономиката до колапс. 
 
Дарик 
 
√ Работодатели и синдикати излязоха на протест заради цените на тока 
Работодатели и синдикатите излязоха на протест пред Министерския съвет срещу високите цени на тока. Причина – 
липсата, според тях, на адекватни и навременни мерки срещу увеличение на цената на електроенергията. 
Вчера ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара, 
Българската търговско-промишлена палата, Съюза за стопанска инициатива, Конфедерацията на българския туристически 
бизнес, както и на КНСБ и на КТ "Подкрепа" поискаха незабавна компенсация в размер на 75 на сто от разликата между 
прогнозната цена на КЕВР и реалната цена за електроенергия за небитови потребители на свободния пазар, с която 
държавата разполага. Протестът бе подкрепен и от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). 
Организаторите на протеста обявиха, че са изпратили и официално искане за мерки за ограничаване на щетите за 
българската икономика от скока на цените на тока и другите енергоносители и са поискали среща със служебния премиер 
Стефан Янев. Председателят на АИКБ Васил Велев съобщи пред журналисти, че днес организаторите на протеста очакват 
такава среща. Очаква се скоро представителите на протестиращите да обявят с кого са успели да разговарят, дали и какво 
са се разбрали. 
На извънредна среща между синдикати, работодатели и представители на правителството и КЕВР днес са обсъдени 
конкретни варианти за компенсиране на засегнатите близо 600 000 абонати, както и за механизми за трайно намаляване 
на цената на тока за бизнеса. Това обявиха след срещата от АИКБ и КНСБ. 
От КНСБ и АИКБ настояват компенсациите да бъдат изплатени преди излизането на следващите сметки за ток. 
Окончателното решение се очаква да бъде гласувано утре на заседание на МС. 
На кръгла маса по темата, организирана вчера от президента Румен Радев, премиерът съобщи, че в сряда се очаква 
правителството да вземе решение за мерки, базирани на предложенията, направени на срещата за високите цени на тока. 
Защитата на българския бизнес, на потребителите на електроенергия, които произвеждат стоки и услуги, е във фокуса на 
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мерките на служебното правителство в отговор на проблема с цените в енергийната сфера, заяви вчера Янев в рамките на 
кръглата маса. 
Прогнозираната цена от регулатора е 119 лева за мегаватчас, а в последната седмица цената за небитови потребители на 
свободния пазар е около 400 лева, посочиха работодатели и синдикати. Подкрепа трябва да бъде осигурена за всеки 
небитов потребител за периода от август 2021 г. до месеца, в който цената се нормализира, като по този начин цената на 
електроенергията за индустрията да се доближи до тази на регулирания пазар. 
„От икономическата и социалната сфера ще се изсмучат като от торнадо за няколко месеца над 2,5-3 млрд. лева, което ще 
пресуши икономиката, ако не се вземат бързи, незабавни и несимволични мерки, ще се стигне до колапс - спиране на 
предприятия, фалит на търговци, риск от невъзможност за доставка на електоренергия“, предупреди председателят на 
АИКБ Васил Велев. 
Велев изтъкна, че над 600 000 небитови потребители на електроенергия са получили сметки за ток за септември, които са 
два пъти по-големи спрямо тези от същия месец на миналата година. 
Сегашните равнища на цените на електроенергията, които са три пъти по-високи от прогнозните на КЕВР и четири пъти по-
високи от миналогодишните, са непосилни за повечето от тях. Това води до неплатежоспособност на предприятията, 
застрашава ръста на заплатите и тяхното редовно плащане, както и самите работни места, посочиха работодатели и 
синдикатите. 
Национално представителните организации на работодателите и работниците искат компенсациите да са адекватни и 
справедливи за всички. Техните представители дадоха пример, че за месец октомври трябва да са от порядъка на 200 лева 
на мегаватчас, а не символичните 50 лева, както предлага Министерският съвет. 
Пламен Димитров изтъкна, че компенсациите трябва да бъдат достатъчно сериозни като ресурс за изминалия период. 
„Ние смятаме обаче, че занапред, от 1 декември, в предстоящите седмици, и мерките, които могат да се направят през 
методиката на КЕВР за цените, които определя Доставчикът от последна инстанция /ДПИ/, може да се овладее 
положението, за да може цените на свободния пазар да паднат поне наполовина от сегашните“, каза вчера лидерът на 
КНСБ. 
По думите му предложението не изисква законодателни действия. Целта е още от 1 декември НЕК и БЕХ, които са ДПИ, да 
могат да предлагат на всички клиенти на свободния пазар ток на поне половина по-ниска от сегашната цена, която е 480 
лева за мегават. 
„Това предложение не изисква финансиране и заедно с компенсациите за изминалите месеци може да даде тласък за 
успокояване на пазара“, смята Димитров. 
 
БТВ 
 
√ Протест на бизнес и синдикати срещу скъпия ток: Държавата готви компенсации 
Очаква се на утрешното заседание на Министерския съвет да стане ясен и пакетът от мерки 
Държавата е поела ангажимент за финансови компенсации за 600 000 предприятия заради високите цени на 
електроенергията. Това стана ясно след среща на работодатели и синдикати с представители на властта и енергийни 
експерти в Министерския съвет. 
Очаква се на утрешното заседание на Министерския съвет да стане ясен и пакетът от мерки, а синдикатите предупредиха, 
че небитови потребители като училища, болници и културни институции вече изпитват затруднение да покриват разходите 
си. 
От КНСБ и Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) настояват компенсациите да бъдат изплатени преди излизането 
на следващите сметки за ток.  
Работодателските организации исиндикатите протестираха пред Министерския съвет. Работодателите предупредиха, че 
ако не се предприемат мерки, икономиката на практика ще спре. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че по време на днешния разговор са били обсъдени конкретни механизми 
и решения.  
"Посоката е тази, която искаме - ангажиментите за финансова компенсация бяха поети, трябва обаче да бъдат и 
потвърдени с решение на Министерския съвет и съответните актове", допълни той.  
"В България като най-бедните от Европа, няма как бизнесът да издържи на подобен ценови натиск на тока. Това от 
синдикална гледна точка означава намаляване на заплатите и заплаха за сигурността на работните места на хората н цяла 
България", казва Тодор Капитанов от КНСБ.  
"Да се намерят такива възможности, така както се плащаха примерно 50 лева за пенсионер няколко месеца, без да има 
актуализация на бюджета - чрез преструктуриране на разходите", смята Васил Велев, Асоциация на индустриалния 
капитал. Бизнесът и профсъюзите остават в протестна готовност, тъй като по думите им цената на борсовия пазар, която 
вече надхвърля 450 лева за мегаватчас, е безпрецедентна. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Монитор 
 
√ Бизнес и синдикати на протест за 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. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/darzhavata-s-angazhiment-za-finansovi-kompensacii-zaradi-cenite-na-toka.html?utm_source=Ladyzone&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_article
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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“, обясни пред БНР Велев.  
Цените могат да бъдат свалени наполовина само с административни мерки, коментира пък 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“, каза той. 
 
Vesti.bg 
 
√ Заради цените на тока: Бизнесът и синдикатите излязоха на протест 
Те настояват за незабавни и несимволични компенсации заради високите цени на тока 
Работодателски организации и синдикатите излязоха на протест срещу високите цени на електроенергията на свободния 
пазар. Те се събраха днес пред Министерския съвет в София. 
Блокирани бяха булевардите "Цар "свободител и "Дондуков". 
Ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара, Българската 
търговско-промишлена палата, Съюза за стопанска инициатива, Конфедерацията на българския туристически бизнес, както 
и на КНСБ и на КТ "Подкрепа" поискаха незабавна компенсация в размер на 75 на сто от разликата между прогнозната 
цена на КЕВР и реалната цена за електроенергия за небитови потребители на свободния пазар, с която държавата 
разполага. 
Протестът бе подкрепен и от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). 
Организаторите на протеста обявиха, че са изпратили и официално искане за мерки за ограничаване на щетите за 
българската икономика от скока на цените на тока и другите енергоносители и са поискали среща със служебния премиер 
Стефан Янев. 
Председателят на АИКБ Васил Велев съобщи пред журналисти, че днес организаторите на протеста очакват такава среща. 
Очаква се скоро представителите на протестиращите да обявят с кого са успели да разговарят, дали и какво са се разбрали, 
пише DarikNews.bg 
На кръгла маса по темата, организирана от президента Румен Радев, премиерът съобщи, че в сряда се очаква 
правителството да вземе решение за мерки, базирани на предложенията, направени на срещата за високите цени на тока. 
Защитата на българския бизнес, на потребителите на електроенергия, които произвеждат стоки и услуги, е във фокуса на 
мерките на служебното правителство в отговор на проблема с цените в енергийната сфера, заяви вчера Янев в рамките на 
кръглата маса. 
Прогнозираната цена от регулатора е 119 лева за мегаватчас, а в последната седмица цената за небитови потребители на 
свободния пазар е около 400 лева, посочиха работодатели и синдикати. Подкрепа трябва да бъде осигурена за всеки 
небитов потребител за периода от август 2021 г. до месеца, в който цената се нормализира, като по този начин цената на 
електроенергията за индустрията да се доближи до тази на регулирания пазар. 
„От икономическата и социалната сфера ще се изсмучат като от торнадо за няколко месеца над 2,5-3 млрд. лева, което ще 
пресуши икономиката, ако не се вземат бързи, незабавни и несимволични мерки, ще се стигне до колапс - спиране на 
предприятия, фалит на търговци, риск от невъзможност за доставка на електоренергия“, предупреди председателят на 
АИКБ Васил Велев. 
Велев изтъкна, че над 600 000 небитови потребители на електроенергия са получили сметки за ток за септември, които са 
два пъти по-големи спрямо тези от същия месец на миналата година. 
Сегашните равнища на цените на електроенергията, които са три пъти по-високи от прогнозните на КЕВР и четири пъти по-
високи от миналогодишните, са непосилни за повечето от тях. Това води до неплатежоспособност на предприятията, 
застрашава ръста на заплатите и тяхното редовно плащане, както и самите работни места, посочиха работодатели и 
синдикатите. 
Национално представителните организации на работодателите и работниците искат компенсациите да са адекватни и 
справедливи за всички. Техните представители дадоха пример, че за месец октомври трябва да са от порядъка на 200 лева 
на мегаватчас, а не символичните 50 лева, както предлага Министерският съвет. 
Пламен Димитров изтъкна, че компенсациите трябва да бъдат достатъчно сериозни като ресурс за изминалия период. 
„Ние смятаме обаче, че занапред, от 1 декември, в предстоящите седмици, и мерките, които могат да се направят през 
методиката на КЕВР за цените, които определя Доставчикът от последна инстанция /ДПИ/, може да се овладее 
положението, за да може цените на свободния пазар да паднат поне наполовина от сегашните“, каза вчера лидерът на 
КНСБ. 
По думите му предложението не изисква законодателни действия. Целта е още от 1 декември НЕК и БЕХ, които са ДПИ, да 
могат да предлагат на всички клиенти на свободния пазар ток на поне половина по-ниска от сегашната цена, която е 480 
лева за мегават. 
„Това предложение не изисква финансиране и заедно с компенсациите за изминалите месеци може да даде тласък за 
успокояване на пазара“, смята Димитров. 
 
 
 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/rabotodateli-i-sindikati-izliazoha-na-protest-zaradi-cenite-na-toka-snimki-2287470
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Дневник 
 
√ Бизнесът и синдикатите се разбраха с премиера за енергийните помощи за бизнеса 
Бизнесът и синдикатите договориха с премиера компенсации за фирмите заради високите цени на тока. Финансовата 
помощ трябва да бъде изплатена със задна дата от месец юли и отразена в октомврийските сметки в началото на ноември, 
съобщи БНР. 
Работодателите настояха за компенсация в размер на 75% от надвзетите суми, изчислени от разликата между цената на 
борсата и прогнозната пазарна цена на енергийния регулатор. За целта ще са необходими по 150 млн. лв. месечно. 
Ангажиментът бе поет след национален протест пред Министерския съвет, който блокира центъра на София за три часа по 
обяд днес. 
Очаква се решенията да бъдат окончателно разписани най-късно до заседанието на правителството утре. 
Протестът на бизнеса и синдикатите съвпадна с деня, в който бе поставен поредния рекорд в цената на електроенергията 
на свободния пазар - 482 лева за мегаватчас. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал предупреди, че рекордната цена на електроенергията засяга не 
само бизнеса, но и социалните структури като болници, училища и детски градини, които също купуват на свободния пазар. 
Според него този ценови шок ще погълне 3 милиарда лева и ще доведе икономиката до колапс. 
 
БНТ 
 
√ Работодатели, синдикати и КЕВР обсъдиха компенсации за високите цени на тока с представители на МС 
Разговорите за компенсации за бизнеса заради високата цена на борсовия ток продължават. На извънредна среща между 
синдикати, работодатели и представители на правителството и КЕВР днес са обсъдени конкретни варианти за 
компенсиране на засегнатите близо 600 000 абонати, както и за механизми за трайно намаляване на цената на тока за 
бизнеса. Това обявиха след срещата от АИКБ и КНСБ. 
Какви ще са точно механизмите, по които ще се постигнат тези цели, ще бъде обсъдено на експертна среща при министъра 
на енергетиката Андрей Живков днес следобед. 
От КНСБ и АИКБ настояват компенсациите да бъдат изплатени преди излизането на следващите сметки за ток. 
Окончателното решение се очаква да бъде гласувано на заседание на МС в сряда. 
 
В. Труд 
 
√ Работодателски организации и синдикати излязоха на протест срещу високите цени на електроенергията 
Няколко работодателски организации и синдикати излязоха на протест срещу високите цени на електроенергията на 
свободния пазар. Те се събраха в триъгълника на властта в София. 
Протестът е подкрепен от Асоциацията на индустриални капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), 
Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Съюза за стопанска инициатива (ССИ), КНСБ и КТ "Подкрепа". 
Протестиращте искат спиране на "бездействието на изпълнителната власт по отношение на цената на електроенергията на 
"свободния" пазар, незабавно компенсиране на всички потребители, които получават електрическа енергия от този пазар, 
ангажиране на компетентни експерти в отговорните институции, които да предложат и реализират допълнителни мерки 
за ограничаване щетите за българската икономика от скока на цените на тока и другите енергоносители. 
 
БТВ 
 
√ Васил Велев: Фалитите са неизбежни, икономиката ще спре 
Бизнесът настоява за незабавни по-високи компенсации заради цените на тока 
"Необходими са допълнителни мерки за ограничаване щетите за българската икономика от високите цени на 
електроенергията. Цената на свободния пазар вече е рекордна - 482 лева за мегават час", каза в "Тази сутрин" Васил Велев, 
председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал (АИК). 
"Това, което се обсъжда като компенсация, е крайно недостатъчно – 50 лева за мегават час, при условие че надвишението 
е 360 лева", обясни той.  
"Не се оценява размерът на бедствието. Това, което се обсъжда, са палиативни и закъсняващи мерки. Фалитите са 
неизбежни. Не само, че ще има много фалити, просто икономиката ще спре", прогнозира Васил Велев. 
"Президентът разпореди да се работи така, че да се компенсира справедливо не само бизнесът, но и социалната сфера.  
Не само бизнесът е на свободния пазар, но и всички небитови абонати – болници, училища, читалища, театри, музеи и 
детски градини", посочи той за срещата по проблема, която се проведе вчера.  
"За септември сметките са два пъти по-големи, за октомври сметките ще дойдат през ноември и те ще са три пъти по-
големи. Ако цените продължават така, ноемврийските сметки могат да са и четири пъти по-големи", каза Васил Велев.   
Той съобщи, че бизнесът настоява да се компенсират всички небитови потребители, които са 600 000, с три четвърти от 
разликата, от надвишението от 119 лева, което е прогнозната цена. 
Според Васил Велев причината за увеличението на цената на тока е в сбъркания пазарен модел на електроенергетиката. 
За повече информация вижте видеото. 
 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/vasil-velev-falitite-sa-neizbezhni-ikonomikata-shte-spre.html
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В. Труд 
 
√ Васил Велев: Нужни са допълнителни мерки за ограничаване щетите от високите цени на тока 
"Необходими са допълнителни мерки за ограничаване щетите за българската икономика от високите цени на 
електроенергията. Цената на свободния пазар вече е рекордна - 482 лева за мегават час", каза пред БТВ Васил Велев, 
председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал. 
"Това, което се обсъжда като компенсация, е крайно недостатъчно - 50 лева за мегават час, при условие че надвишението 
е 360 лева", обясни той. "Не се оценява размерът на бедствието. Това, което се обсъжда, са палиативни и закъсняващи 
мерки. Фалитите са неизбежни. Не само, че ще има много фалити, просто икономиката ще спре", прогнозира Васил Велев. 
"Президентът разпореди да се работи така, че да се компенсира справедливо не само бизнесът, но и социалната сфера.  
Не само бизнесът е на свободния пазар, но и всички небитови абонати - болници, училища, читалища, театри, музеи и 
детски градини", посочи той за срещата по проблема, която се проведе вчера. 
"За септември сметките са два пъти по-големи, за октомври сметките ще дойдат през ноември и те ще са три пъти по-
големи. Ако цените продължават така, ноемврийските сметки могат да са и четири пъти по-големи", каза Васил Велев. 
Той съобщи, че бизнесът настоява да се компенсират всички небитови потребители, които са 600 000, с три четвърти от 
разликата, от надвишението от 119 лева, което е прогнозната цена. Според Васил Велев причината за увеличението на 
цената на тока е в сбъркания пазарен модел на електроенергетиката. 
 
В. Стандарт 
 
√ Велев: Енергиен змей изсмуква труда ни, АЕЦ и НЕК складират пари 
482 лв. за мегаватчас електроенергия на борсата, прогнозната цена е 119 лева – т.е. 4 пъти над прогнозната. Това значи 4 
пъти по-голяма сметка. За септември сметките за ток са 2 пъти по-големи, за октомври – 3 пъти. Това заяви председателят 
на АИКБ Васил Велев пред БТВ. Крайно недостатъчна е държавна помощ от 50 лв. за мегаватчас, като за днес надвишението 
е 360 лв. почти! Бизнесът настоява разликата между прогнозната и реалната цена да бъде поета от държавата, посочи 
Велев. И даде пример – АЕЦ "Козлодуй" продава за 482 лв., но производството му струва 55 лв. Според него, АЕЦ-ът има 
над 2,4 млрд. лева печалба и то дори не за цялата година. При въглищата, при атомната енергетика, при ВЕИ няма 
увеличения – природният газ и нефтът са малка част от енергийния микс, по думите на Велев. Според него сега се 
складират пари – в НЕК, в АЕЦ "Козлодуй" и т.н. Затова Велев поиска от тях да се търсят компенсации и на няколко пъти 
повтори, че причината за случващото се в България е сбъркан пазарен модел, а не обективни пазарни фактори. 
"Това е един енергиен змей, който изсмуква резултатите от труда на хората", каза Велев, визирайки производителите на 
ток. Той смята, че държавата закъснява фатално. "Изпуснахме моментът да замразим цените", добави Велев. 
Според него, трябва случилото се до момента да бъде компенсирано. Велев смята и, че замразяването по банкови кредити, 
което работодателите предлагат, може да е само временна мярка. Днес, 19 октомври, от 12:00 часа ще има протест пред 
Министерския съвет. 
 
News.bg 
 
√ Държава, работодатели и синдикати с някакъв напредък за цената на тока 
Рядко срещата колаборация между работодателските организации и синдикатите изкара на протест около 1000 работници 
и собственици на фирми. Причината - рекордно високите цени на електроенергията за бизнеса, които днес преминаха 
котата от 482 лева. Протестът затвори за около 2 часа бул. "Цар Освободител" и "Дондуков". 
Припомняме, че в понеделник протестиращите синдикални лидери и предприемачи проведоха среща с президента Румен 
Радев, премиера Стефан Янев и шефовете на енергийните предприятия в резиденция "Боян"а, където основна тема бе 
невиждания до момента скок в цената на тока. Конкретни решения обаче не последваха, заради което се организира и 
днешния протест. 
Недоволните настояват 75% от свръхпечалбите на енергийните дружества, натрупани заради високите ценови нива, да 
бъдат връщани обратно към небитовите потребители. Не е ясно дали тази идея ще бъде приета от държавата, като 
президента Румен Радев дори я определи като "брутална намеса в пазара". 
"Тук сме, за да помогнем да правителството да събере кураж за по-радикални и бързи мерки. Защото днес цената на 
електроенергията е рекордна - 482 лева, а прогнозната цена е 120 лева. За септември хората вече получиха двойни сметки, 
а за текущия октомври ще са три пъти по-големи. Става дума за 600 000 потребители на свободния пазар", каза 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
По думите му искането на протестиращите да получат компенсация в размер на 75% от разликата между прогнозната и 
пазарната цена не противоречи на правилата на Европейския съюз, като държавата ни не рискува да бъде наказана заради 
непозволена помощ. 
"Правителството обмисля някакви мерки, но те не са достатъчни", каза председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. 
И синдикати, и работодатели повториха отново - протестът им не бил политически, а просто желаят справедливост и 
възможност да работят, независимо кой е на власт. 
В крайна сметка лидерите на протеста бяха приети на среща в министерския съвет, където проведоха разговор с ресорния 
министър на икономиката, както и с шефовете на БЕХ и КЕВР. 
"За първи път имаме някакъв реален напредък", резюмира срещата с властта председателят на КНСБ Пламен Димитров. 
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"Съгласихме се, че най-справедливият начин за компенсиране на надвзетите суми е тяхното възстановяване, т.е. 
финансови компенсации", посочи Васил Велев. Т.е. държавата е съгласна да компенсира бизнеса като върне обратно 
определен процент от свръхпечалбата. Не е ясно обаче дали този дял ще бъде 75%, както искат синдикати и работодатели, 
както и за колко време ще важат тези компенсации, които по същността си са временна мярка. 
"В по-дългосрочен план обсъждаме намаляване на цената чрез таксата "Задължение към обществото", която плаща 
бизнеса. Тя в момента е около 6-7 лева, а може да стане отрицателна, например минус 200 лева", допълни Пламен 
Димитров. 
Основното искане на протестиращите - новите компенсаторни мерки да влязат в сила преди да излязат сметките за ток за 
октомври, т.е. най-късно в началото на следващия месец. 
Преди заседанието на Министерски съвет в сряда, където мерките за намаляване на цената трябва да бъдат гласувани, ще 
се проведе още една експертна среща, която да доуточни конкретната форма на предложенията. Но същевременно и 
синдикати, и работодатели са категорични - ако проблемът не бъде решен, протестите ще продължат. 
След кръглата маса, организирана под патронажа на президента Румен Радев, не бяха постигнати никакви конкретни 
резултати, за което признаха и на самата пресконференция по-късно през деня от организациите. 
 
Off News 
 
√ АИКБ: Не се вижда таван на цената на тока, нужни са спешни мерки  
Все още не се вижда тава за покачващата се цена на тока за бизнеса, заяви изпълнителният директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. 
„В безпрецедентна ситуация сме. Цената на електричеството се покачи четири пъти. Само за ден имаше 10% повишение. 
И не се вижда таван”, коментира той в интервю за Нова телевизия. 
Според изпълнителния директор на АИКБ, ако държавата не се намеси, икономиката на България ще бъде ликвидирана. 
„Небитовите потребители са на ръба. Сметките за септември са два пъти по-високи в сравнение с тези от септември 2020 
г. А сметките за октомври ще бъдат най-малко три пъти по-високи. Това е непосилно. На ръба са не само бизнесът, но и 
търговците на енергия, защото нямат ресурса да закупуват тази енергия. Пазарът на електроенергия не функционира”, каза 
Добрин Иванов. 
Според Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум този ръст на цените засяга всички. „Това, че битовите 
потребители все още са защитени, не означава, че и тях няма да ги засегне”, заяви той. 
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 точно тези цени”, коментира Антон Иванов. Той призова да се говори по-внимателно 
по въпроса за свърхпечалбата. „В системата има дружества, които генерират печалба, по-голяма от очакваната. 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 експертът.  
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 е нужно да се вземат и мерки за регулиране на цените от КЕВР. „По някакъв начин трябва да се 
определи таван”, заяви той. 
Тревожен е и анализът на председателя на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. 
"Това, което се обсъжда като компенсация, е крайно недостатъчно – 50 лева за мегават час, при условие че надвишението 
е 360 лева... Не се оценява размерът на бедствието. Това, което се обсъжда, са палиативни и закъсняващи мерки. Фалитите 
са неизбежни. Не само, че ще има много фалити, просто икономиката ще спре", прогнозира Велев в интервю за сутрешния 
блок на bTV. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Онлайн обучение за учениците в тъмночервени Covid зони от утре  
От утре, когато влиза в сила заповедта за допълнителните противоепидемични мерки, учениците в София, както и във 
всички общини в тъмночервената Covid зона със заболеваемост над 750 души на 100 000 население ще преминат към 
дистанционно обучение, каза министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров в интервю пред бТВ. 
Детските градини няма да бъдат затваряни. 
„От четвъртък, от влизането в сила на заповедта, във всички общини, различното отпреди е, че сега изчисленията се правят 
на община, а не на област и за цялата страна, във всички общини, където е 14-дневната заболеваемост е над 750 на 100 
000 ще се прекрати присъственото обучение и ще се премине към онлайн обучение, докато заболявоемостта не спадне 
под 750 на 100 000“. 
Нови противоепидемични изисквания влизат в сила от утре. Зеленият сертификат за завършен цикъл на ваксинация, 
преболедуване или извършен PCR тест в последните 72 часа или антигенен тест в последните 48 часа става задължителен 



10 

 

за служителите в старческите домове, диализни центрове и болници, за всички дейности на закрито, заведения, театри и 
други масови мероприятия. Изискването за сертификат не важи за хранителни магазини, банки, аптеки и автобуси. 
 
√ Как ще се действа при работници без сертификат от 21 октомври 
Много хора ще заведат и жалби за нарушени права след заповедта на министъра 
Интервю на Силвия Великова с Христина Николова 
"Според мен е добър и разумен вариант във връзка със затягането на мерките и зеления сертификат да се направи една 
съвместна дискусия с Министерство на труда и социалната политика и синдикалните организации, за хората, които не са 
ваксинирани или са го преболедували при първата вълна или безсимптомно. Тези хора не могат утре да отидат на работа, 
как този проблем ще бъде решен?", коментира пред БНР адвокатът по медицинско право Христина Николова. 
"Тези въпроси в трудовото ни законодателство не са решени - този човек какъв ще се води - самоотлъчил се или нещо 
друго - трябва да се намеси социалният министър. Ако хората искат да отидат на работа, но не могат - потърсих информация 
от сайта на МТСП и видях, че няма инструкция как да се реши този въпрос. 
"Трябва да се мисли какво да се предприеме", заяви Николова в "Преди всички". 
Христина Николова посочи също, че новата заповед на министъра на здравеопазването може би ще доведе до по-голям 
процент на желаещи да се ваксинират, но същевременно много хора ще решат да останат дистанционно на работа до 
зимата, за да се избутат няколко месеца буквално, много хора ще подават и жалби. 
"Защото хората ще бъдат ощетени, например, ако имаш билет за театър от месеци, не можеш сега да отидеш, ти търпиш и 
имуществени щети", каза още тя. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Дискусия за водородната индустрия като възможост за развитието на България  
Германо-Българската индустриално-търговска камара и Европейската инвестиционна банка организират дискусия, 
посветена на водородната индустрия като възможост за развитието на България.  
В първата част на форума ще бъдат представени германският подход и практики в развитието на водородната икономика 
и примери за различни проекти от Германия за въглеродна неутралност на базата на иновативни въглеродни технологии. 
Втората част на дискусията ще срещне политици, предприемачи, изследователи и представители на неправителствени 
организации, които ще обсъждат възможностите за развитие на водородната икономика в България. 
Ще бъдат представени и възможности за финансиране на подобни проекти, както и ефектите върху климата. 
 
√ Джентилони: Икономическото възстановяване на ЕС е в ход въпреки някои оставащи в сила рискове  
Еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони заяви във вторник, че икономическото възстановяване в Европейския 
съюз е в ход, въпреки някои постоянни рискове в посока надолу. 
Джентилони отбеляза, че макар ЕС да наблюдава силно възстановяване, Европейската комисия се стреми към "траен и 
устойчив" растеж в рамките на единния блок. Той приписа това възстановяване на приетите от ЕС фискални и парични 
политики и на кампанията за ваксинация срещу Covid-19. 
Еврокомисарят също така посочи улесняването на публичните инвестиции, намаляването на публичния и частния дълг, 
пълното преодоляване на пандемията и най-доброто използване на Механизмът за възстановяване и устойчивост като 
някои от проблемите, по които Комисията ще работи в близко бъдеще. 
 
√ Слабо увеличаване на строителството в България през август при свиване в рамките на ЕС  
Продукцията в строителния сектор на ЕС се сви през август за четвърти от последните пет месеца, докато в рамките на 
България строителството отбеляза слабо повишение, компенсирайки почти напълно спада от предходния месец, показват 
данни на Евростат. 
Строителството в ЕС се понижи през август с 1,8% спрямо юли, а в рамките на еврозоната отбеляза спад с 1,3% след слаби 
повишение с по 0,1% месец по-рано. 
Най-силен спад през август отбеляза строителството в Швеция (с цели 10,5%), следвана от Унгария (с 5,9%) и Германия 
(понижение с 3,1%). В същото време най-силно повишение на продукцията в строителството беше отчетено в Португалия 
(с 2,4%), Словакия (с 1,9%) и Полша (с 1,6%). 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната се понижи през август съответно с 1,0% и с 
1,6% след растеж с 4,3% и с 3,5% през юли. Това представлява първо свиване на европейското строителство на годишна 
база от февруари 2021 г. насам. 
Най-силен спад на годишна база в строителството през август беше отчетен в Испания (понижение с 13,9%), Румъния (със 
7,0%) и Словения (с 6,8%),  докато най-силен растеж беше отчетен в Унгария (скок с 10,2%), Полша (със 7,9%) и Финландия 
(с 4,7%). 
Според същото проучване на Евростат строителството в България отбеляза едно от малкото повишения на месечна база, 
след като нарасна през август с 0,6%, следвайки понижение с 0,7% през юли, като това представлява второ повишение в 
рамките на последните пет месеца. 
На годишна база продукцията в българското строителство нарасна през август с 2,4% след повишение с 0,6% през юли. 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101543902
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Графика на продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната 

 
 

 
БНТ 
 
√ Правителството обявява мерки за компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока  
Правителството обявява мерки за компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока. 
Това стана възможно, след като фирми и работници протестираха в София с искане да бъдат компенсирани заради цената 
на електроенергията за небитовите потребители на борсата, която достигна над 480 лв. за мегаватчас. Сред обсъжданите 
решения е бизнесът да польчи 75% компенсация от сумата, представляваща разликата между борсовата цена и 
прогнозната на КЕВР. 
 
√ Две браншови организации на заведенията обявяват бойкот на зелените сертификати 
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България обявяват "тотален бойкот" на заповедта 
за въвеждане на зелен сертификат за обществени дейности на закрито. Това се казва в изпратена до медиите официална 
позиция. 
Бойкотът е докато заповедта "не бъде написана по начин, който да обхваща абсолютно всички сектори на социалния и 
икономически живот в България". 
"Затворете ни! Затворете бизнесите ни, затворете ни в затворите, но ние няма да участваме във вашите лъжи, демагогия и 
непукизъм!", казват от двете организации и призовават за оставката на служебния здравен министър Стойчо Кацаров. 
Ето какво още се казва в позицията: 
"Предложените противоепидемични мерки и частта, касаеща "зелените сертификати" НЕ са това, което се 
коментираше на срещите с вас. На първо място нашето искане беше тестове за наличие на антитела да се 
признават, а държавната администрацията да бъде поставена при същите условия, като нашите служители. Не са 
това, което вие казахте, че ще напишете в заповедта. Излъгахте ни най-нагло и безочливо! Освен това, трябваше 
ограниченията да важат и за всички нехранителни обекти над 200 м2. 
Пак свещените крави и за тази власт се оказва армията от държавни служители, на които ние плащаме заплатите 
и осигуровките. Както и едрия капитал, в лицето на големите чуждестранни вериги, за сметка на средния и малкия 
бизнес в България ! 
Какво излиза - държавата налага ограничения за малкия и среден бизнес, с цел ограничаване на заразата, но няма 
топки да наложи същите условия за самата себе си! Цинично! Защо така, бе, господа властимащи? Господин 
министър на здравеопазването, господин премиер, господин здравен инспектор? Имате ли да кажете нещо? 
Всъщност, вече не ни интересува каква нова лъжа ще изречете. Заминавайте си! Бързо, възможно най-бързо. 
Припомняме единствените правила за издаване на зелени сертификати, при които браншовите сдружения се 
съгласиха да работят: 
1. Всички условия за издаване на сертификати да важат за държавната администрация и структури. 
2. Под условията за работа със сертификати да попадат всички нехранителни магазини с площ над 200 м2. 
3а издаване на серификат да се приемат: 
-положителен тест за антитела!!!! 
-отрицателен антигенен тест 
-отрицателен PCR тест 
-сертификат за преболедуване 
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-сертификат за ваксинация" 
От организациите не използват официално обръщение към здравния министър, като го наричат единствено с фамилията 
му - Кацаров. 
 
√ Доставчици: Токът за бита ще поскъпне шоково, ако няма мерки  
Доставчиците на ток за бита предупреждават, че електроенергията за домакинствата също ще поскъпне шоково след Нова 
година, ако не бъдат взети мерки. Проблем ще има и с малките фирми, които все още не са си избрали доставчик на 
електроенергия. 
Доставчиците на ток за бита искат помощ от държавата, за да не се стигне до голямо поскъпване на тока за бита от 1 януари 
и от 1 юли догодина. 
Че ще има някакво увеличение - ще има, въпросът е как то може да бъде овладяно с други механизми, смята Калина 
Трифонова, зам.-председател на СД на ЕВН-България. 
От компаниите предлагатат да получат някакъв вид компенсация за увеличените им разходи заради ролята им на 
доставчик от последна инстанция. Като такъв те продават ток на малките фирми, които все още не са си намерили търговец 
на ток. В момента те вече не могат да плащат сметките си. 
ЧЕЗ-България: "Апелираме мерките да са съобразени с факта, че забавянето на разплащанията на дори един от 
участниците по веригата заплашва с колапс цялата верига – производство, пренос и снабдяване с електроенергия". 
Компаниите настояват още за намалени ставки на ДДС и промяна на борсовите условия. Трите големи дружества - ЧЕЗ, 
ЕВН и Енерго про ще се срещнат с енергийния министър в понеделник. 
 
Класа 
 
√ Товарен транспорт с нула емисии - за ЕС тази битка тепърва започва  
Милиони камиони кръстосват пътищата на Европейския съюз и гарантират, че рафтовете на супермаркетите са пълни, 
фабриките работят заради навременните доставки на части и онлайн поръчките се озовават на прага ни, точно когато ги 
очакваме.  
И все пак нещо в ЕС трябва да се промени. 
Камионите и автобусите представляват около една четвърт от въглеродните емисии в рамките на Евросъюза и за да бъдат 
постигнати целите на Брюксел за нулеви въглеродни емисии до 2050 г., те трябва да паднат с 90 на сто в сравнение с нивата 
от 1990 г. 
Производителите на камиони вече се ориентират към производството на екологични превозни средства, които да 
отговарят на изискванията на ЕС - стандартите на Евросъюза за въглеродни емисии налагат тяхното намаляване с 15 на сто 
до 2025 г. и с 30 на сто до 2030 г. 
Това означава, че до края на десетилетието по магистралите трябва да се движат най-малко 270 000 електрически камиона 
и още 60 000 камиона на зелено гориво. Изчисленията са на Томас Фабиан, директор на организацията на автомобилните 
производители ACEA, и те са правени преди сключването на Зелената сделка. 
Стандартите биха могли да се променят още следващата година, за да са в съответствие със сделката. 
И въпреки че е ясно, че сегашното положение трябва да претърпи сериозни промени, все още не е ясно как точно те 
ще е случат.  
Все пак още няма твърде много хора, които са готови да прекосят цяла Европа с електрически камион. За момента има две 
технологии, които се борят за лидерство в свят без вредни емисии - електрическото задвижване и водородното гориво. И 
двата принципа имат както своите плюсове, така и своите минуси, но разчитат на пълно преформатиране на автомобилния 
пазар в ЕС. 
Камионите, задвижвани от батерии, се сблъскват със същия проблем, с който и техните по-малки събратя, 
електромобилите - липсата на добре развита инфраструктура за зареждане плюс това, че вече наличните зарядни станции 
не са достатъчно мощни, за да зареждат и камиони. 
Никой превозвач няма да купи електрически камион, без да има гаранция, че ще може да го зарежда редовно, категоричен 
е Фабиан. В момента електрическите камиони имат пробег от около 250-300 километра с едно зареждане, което е 
достатъчно за немалка част от курсовете. 
През юли Европейската комисия предложи засилване на правилата на ЕС за алтернативни горива като разпореди да има 
станции за зареждане на всеки 60 или 100 километра по протежение на главната пътна мрежа. 
Словения успя да смекчи това предложение и беше постановено, че такива водородни станции трябва да има на всеки 
150 километра.  
Но докато ЕК предвижда мощност от 350 киловата за бързо зареждане на електромобили, за един камион са необходими 
750 киловата. Брюксел ще трябва да изиска от държавите в ЕС да изградят и водородните станции, уточнява Фабиан, тъй 
като в някои отношения превозните средства на водород имат предимство пред електрическите. 
Водородът спомага за много по-бързо зареждане - новият тежкотоварен камион на Hyundai например се зарежда за около 
10 минути, които осигуряват до 400 километра пробег. Но и водородните станции за зареждане все още са твърде малко 
и подобно на електромобилите, тежкотоварните превозни средства не могат да се обслужват от същите зарядни станции. 
А за да може водородът да повлияе на спада на вредните емисии, е необходимо да се установи изцяло нова 
производствена верига за водородно гориво, която да използва възобновяеми енергийни източници вместо сегашния 
метод с природен газ. 
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Федор Унтерлохнер, служител към неправителствена организация за чист превоз на товари, обаче се опасява, че в един 
момент зарядните станции за водород ще станат повече от камионите с водородни клетки. 
По негово мнение все пак ще доминират електрическите камиони с батерии, а опасенията за тяхната цена и тегло 
са неоснователни.  
Унтерлохнер посочва, че цената на батериите със сигурност ще спадне в близко бъдеще, а зареждането също ще отпадне 
като проблем заради иновациите. Освен това според правилата на ЕС шофьорите на камиони трябва да правят по 45 
минути почивка на всеки четири часа, което е идеалният времеви прозорец за зареждане. 
"Нямаме никаква нужда от камиони, които изминават 1600 километра, без да спират", уточнява специалистът. 
Компаниите, които произвеждат екологични камиони, настояват, че трансформацията е напълно възможна, но не могат 
да я извършат без съдействието на европейските власти. Отвъд инвестициите в инфраструктурата тръгването на камиони 
с нулеви емисии по пътищата на ЕС зависи и от фирмите, които ще купят превозните средства. 
Конвенционалните камиони са по-евтини от екологичните такива и това няма да се промени скоро. Един дизелов камион 
струва около 100 хил. евро, докато по-зелените му алтернативи достигат 300 хил. евро.  
Затова Евросъюзът има нужда от политическа рамка, която да постави ограничения на замърсяващите камиони.  
В противен случай никоя технология за нулеви емисии няма да има шанс, допълва Фабиан. Юлският пакет за климата 
включваше повишаване на данъците върху горивата и прилагане на търговията с вредни емисии и към товарните превози, 
докато реформата на правилата за пътно таксуване ще се обвърже с вредните емисии на превозните средства. 
Но компромисът между дългосрочните печалби и краткосрочните предварителни разходи не е лесен за по-малките 
компании, които заемат сектора.  
От решаващо значение остава това дали правителствата ще окажат подкрепа на транспортните фирми и то точно в 
началото на преход, около който още има много неясноти. 
 
√ Меркел „на прощаване” с Ердоган, а въпросите се трупат  
Наистина е любопитно да се види пресконференцията на канцлера Меркел с турския президент Ердоган след едночасовата 
среща „на прощаване”, която се проведе в построения през ХІХ век павилион Хубер на Босфора, квартал Тарабия в 
Истанбул. Както се казва, в шеги и закачки двамата изразиха позициите на страните си във връзка с актуалните събития по 
света и отношенията между Берлин и Анкара. На споменатото от Ердоган, че трудно работи с коалиционните правителства, 
включително и при канцлерството на Меркел, отговорът е „коалиционните правителства са в съответствие с нашата 
структура и аз нямам проблем да работя с тях. Ние не искаме да се създаде президентска република”.  
Прозрачен знак за отношение към извършената от Ердоган промяна в турската конституция, която превърна страната в 
президентска република и той зае позицията на едноличен управленец. Ердоган пък се позова на собствения си внук, който 
често му казвал „какво ще правиш, дядо, такъв е светът”. Но въпреки признанията, че има доста разногласия между двете 
страни и съществуват проблеми, турският президент има надежда, че „ползотворната работа, която свършихме с Меркел, 
ще продължи по същия начин и при новото правителство” Личи обаче, че ще му липсва „предпазливия и ориентиран към 
решения подход на Меркел”. Факт е, че почти винаги Меркел и Ердоган са успявали да преодолеят противоречия, „въпреки 
че сме имали трудни моменти в друстранните отношения” признава президентът. Известно е, че запазена марка за Меркел 
ще си остане проблемът с мигрантите, които тя покани с „ще се справим”, а после си навлече гнева на европейските 
граждани. Но оценката в Истанбул е, че „Меркел не се поколеба да поеме отговорност за предотвратяване на незаконната 
миграция”. 
Според Ердоган основен проблем за Анкара по отношение на Европа са въпросите с расизма, ислямофобията, 
дискриминацията, които съпътствали живота на турските гастарбайтери не само в Германия. Не случайно казва, че 
„турското общество в Германия е най-важният социален аспект на нашите отношения и е общото ни богатство”. Но на 
въпрос за ситуацията със задържани в Турция германски граждани, Ердоган е категоричен, че „съдебната система в Турция 
е независима и нищо не мога да кажа за решенията на съда”. А това е въпрос, по който Меркел е била неотстъпчива и е 
част от проблемите с правата на човека, които за нея са основни. Тя е категорична, че „въпреки различията, ние се борихме 
с Турция по много въпроси” , но не забравя, че в Германия живеят 4 млн турци, които са и избиратели. Не казва, но в новия 
Бундестаг вече има 18 депутати от турския етнос във всички парламентарно представени партии. 
Срещу 14 на брой в предишния. Меркел подчертава, че някои турци в Германия са „успешни имена” и споменава Угур 
Шахин и Йозлем Тюречи. Няма как да се подмине ситуацията в Афганистан, защото и двамата не искат „катастрофа” в 
Кабул. Известно е, че ЕС вече преговаря с талибаните и обещава хуманитарна помощ, въпреки че не признава на този етап 
правителството им. А Ердоган по никакъв начин няма намерение да се оттегли от тази многострадална земя, защото е 
въпрос за влияние и роля над „братски народ”. Очаква дивиденти в това отношение, включително и във вътрешен план, 
защото ще поддържа чувството на гордост сред турците. В същото време Меркел не пропуска да заяви, че „чуждите войски 
трябва да се оттеглят от Либия”. За Ердоган този въпрос има различен прочит. Турция не само присъства военно в 
раздробената Либия, но има амбициите за роля в управлението й. Не забравя, че Османската империя е стигала и до 
Либия. Предстои конференция за Либия, която се организира от Франция и там определено ще се сблъскат позициите на 
повече страни, включително и по отношение на присъствието на турски военни сили в Триполи. Франция е от другата 
страна на барикадата и още не е забравила за премеждието с нейната фрегата със специална противоемигрантска мисия 
на ЕС и турски кораб, доставящ оръжие за Триполи. Миризмата на нефт подтиква за намеси, действия в подкрепа на 
определени вътрешни сили на терен и съответно за роля в устройването на Либия след омиротворяването.Когато и да се 
случи. 
Сирия е другия горещ конфликт, в който Анкара също има военна намеса с 3 офанзиви уж срещу „Ислямска държава”, но 
всъщност срещу организациите на сирийските кюрди, които са обявени за терористи като близката им ПКК. В населените 
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с кюрди територии в Северна Сирия Турция даже създаде полудържавни формирования, които контролира заедно със 
свои проксита от радикални ислямистки групировки, воюващи срещу армията на Асад и сирийските кюрди. По темата 
Сирия Меркел изразява становище, че случващото се не дава надежди за скорошно нормализиране на обстановката. 
Около Идлиб, Северна Сирия, е „напрегнато”, а „конституционната работа в Женева не върви”. Не споменава Русия, 
независимо че всички са наясно, че без Москва решение на сирийския казус няма как да се получи. 
Ердоган запазва каменно лице, когато на пресконференцията Меркел заявява, че е настояла за продължаване на 
разговорите между Анкара и Атина, за да се нормализират отношенията и да отшуми напрежението между Гърция и 
Турция. Източното Средиземноморие е препъни камъка в отношенията на тези две членки на НАТО, които по 
съвместителство са и съседки.. В Източното Средиземноморие, около Кипър, мирише пък на газ. Едва ли някой ще отстъпи 
от позиции за водеща роля в региона.Напротив, всеки ще търси съюзници и партньори, за да не остане сам в битката за 
по-голямо парче от пълната с газ Източно-Средиземноморска баница. Засега Гърция води със стратегически военни 
споразумения със САЩ и Франция, но едва ли Ердоган ще си остави коня в реката. Ще заплашва с повече погледи на Изток?. 
Изпитана рецепта, която на практика не се прилага в пълен обем, но води до отстъпчивост в дадени моменти.. В това 
отношение Турция подаде сериозни сигнали с купуването на руските системи С-400 и обяви, че може да си достави руските 
самолети СУ-35 или СУ-57, ако САЩ откажат придобиване на F-16 или исканите отдавна F-35. Засега на Меркел се обяснява, 
че ЕС дължи още средства по споразумението за бежанците и получава обещание, че това ще се уреди. Ердоган твърди, 
че „не може да премества бежанци, както прави Гърция”, но е подложен на натиск от турските граждани, които отдавна 
вече се гневят от присъствието, заемането на работни места и устройването на бежанците, които са на територията на 
Турция. Не са много обстоятелствени Меркел и Ердоган, когато споделят обсъжданите теми. Явно има договорки и зад 
кадър. Но пресконференцията завършва с уверения, че „г-жа Меркел има голям принос за Германия”. Мнение, което не е 
само на Ердоган.  
Меркел продължава прощалните си визити, Ердоган е в Африка, където в разговори, например в Ангола, не пропуска да 
информира, че остава верен на идеята си, че „светът е повече от 5” т.е. наложителна е промяна в състава на постоянните 
членки на СС на ООН, където, разбира се, трябва да бъде включена и Турция. Защото „светът се променя, а структурата на 
глобалната сигурност остава същата”.  
Това в период, когато турската лира „продължава да се амортизира”, както пишат някои в Анкара.Съотношението 
долар/лира вече е 1 за 9.37, а евро/лира е 1 за 10.92 турски лири. От началото на септември турската лира е загубила 10% 
от стойността си и продължава да пада. Инфлацията вече е 19.58%, най-ниско ниво за последните 2 години. Сменени са 
отново шефовете на Централната банка . За първи път от две десетилетия управляващата партия, ПСР, „губи доминирането 
си при определяне на дневния ред”, коментират редица турски наблюдатели. Казват, че правителството е в отбранителни 
позиции по всички задавани от опозицията въпроси. А те са за получени и непогасени заеми от Зараат Банк, скандали за 
самолети, възникнали при големите горски пожари, започването на мащабни строителни обекти без покани за 
представяне на оферти, съдбата на 128 млрд дол и т.н. Като цяло мнението на обществото е, че „правителството вече не 
може да дава надежди на хората”. Затова се използва тактика на плашене и страх.Внушава се, че „това са най-добрите ти 
дни” т.е. внушава се страх за бъдещето Особено ако се смени властта. 
Съобщава се, че „ще освободят Йоджелан”, онзи кюрдски лидер, който от години се намира в затвор в Имралъ, на 
Мраморно море. Разбира се, че поради натрупани от години настроения това е почти невъзможно.Твърди се, че „ще 
забранят забрадките по улиците” т.е. на обществени места, което крайно религиозните консервативни турци няма как да 
приемат. .Пропагандира се, че религиозната консервативна част от турските граждани ще загуби сегашните си печалби при 
смяна на властта. Но трудно може да се скрие, че чувствата на доверие в обществото е сведено до най.ниските нива поради 
политиките на поляризация през последните години. Светски настоените турци отдавна са на мнение, че консервативните 
религиозни сили няма да признаят резултатите от следващите избори, за които опозиционните партии в Турция настояват 
да бъдат извънредни, през 2022г. Някои дори вещаят „проливане на кръв”, ако опозиционните партии спечелят. А това 
създава климат на несигурност в страната. Турция е поляризирана и с разделено общество. Обругават се опозиционните 
лидери като Мерал Акшенер /Добрата партия/, Ахмет Давутоолу /партия на Бъдещето/, Али Бабаджан /партия 
„Демокрация и прогрес”/, Калъчдароолу / кемалистката НРП/, Екрем Имамоолу /кмет на Истанбул/ и др. А те пък са 
обявили единение за изборите и дори са се обърнали към прокюрдската парламентарно представена ДПН, демократична 
партия на народите, за съвместно участие. Независимо, че единия от лидерите й, Демирташ, е в затвор. 
В тази връзка обвиненията на управляващите от ПСР /партия на справедливостта и развитието/ е, че ДПН всъщност е 
терористична и представлява ПКК. Плашенето с опозиционните партии, които ще сътворят неприемливи от обществото 
политики, ако дойдат на власт, е нож с две остриета. Защото се създава чувство на страх и в собствения електорат. В същото 
време показва липса на самоувереност, на визия, слабост в създаването на политики.И тогава вътрешните проблеми се 
изнасят навън и се влияе чрез активност на международен терен. Сремежът е да се създаде чувство на гордост от успешни 
операции зад граница. Ройтерс пише, въз основа на сведения от двама турски служители, че Ердоган е готов за нова военна 
офанзива в Сирия, ако „разговорите със САЩ и Русия не са успешни”. Информацията е, че планът за военна операция в 
Северна Сирия, 4-та поред,не е ясен, но че турските въоръжени сили и МИТ се подготвят. Ердоган вече заяви, че 
„търпението му е изчерпано” след като 2 турски войници от спец.подразделение са убити в Северна Сирия, а на 
територията на Турция, Каркамъш, е имало избухване на снаряди. За Анкара това са действия на сирийските кюрди и 
военната им организация YPG. „Решени сме да ликвидираме тези сили” заявява Ердоган.Досега операциите зад граница 
вдигаха рейтинга му. Той вярва, че ако разшири т.н. буферна зона по границата със Сирия, там където са полудържавните 
формирования, ще се увеличи влиянието му и ще се намали на ДПН. Но световните наблюдатели са убедени, че за такава 
операция ще трябва да се договаря с Путин. Ердоган се срещна с него в Сочи, но не стана ясно какви са договоркште за 
Сирия. Известно е само, че Путин „иска територии за Асад и присъствието му по магистрала М 4”, която досега се 
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контролира от Турция. М 4 свързва Алепо /втори по големина град в Сириая/ с Латакия. Ясно е защо в Алепо Турция не бе 
допусната.  
Може да се предположи, че Русия ще ограничи турските атаки. САЩ стоят зад сирийските кюрди и са им обещали, че няма 
да ги изоставят като Афганистан. Това поставя Турция в не особено изгодно положение.Говори се, че може да потърси 
сближаване с Асад, за да изключи кюрдите от бъдещо управление в Дамаск. Налага се мнение, че ако има турска офанзива 
в Северна Сирия, тя ще е ограничена. САЩ няма да пречат. Но дали ще донесе слава за Ердоган във вътрешен план? И как 
ще реагира Русия? Защото независимо от ласкавите думи при срещата в Сочи, известно е, че отношенията Русия/Турция 
не са от най-розовите. На Ердоган му трябва успех. Но геополитическите играчи са други и те си имат собствен интерес. 
Въпросът е кой ще изтегли печелившата карта. Предстои да се наблюдава. 
 
√ Ердоган: „Светът е по-голям от шепата победители във Втората световна война управляващи света“  
„Световният ред е несправедлив и доминиран от шепа държави, спечелили Втората световна война", заяви турският 
президент Реджеп Тайип Ердоган пред парламента на Ангола, с което започна четиридневен дипломатически блиц тур в 
Африка. 
Ердоган се приземи в Луанда в понеделник за среща с президента на Ангола Жоао Луренко и за реч пред парламента на 
южноафриканската държава. В речта си той осъди „ориентирания към Запада ориенталистки подход към континента" и се 
оплака от „несправедливостта в сегашния глобален ред". 
"Съдбата на човечеството не трябва да бъде оставена на милостта на шепа страни, спечелили Втората световна война", 
каза Ердоган пред депутатите от Ангола. 
„Днес ние казваме мотото „Светът е по-голям от пет "и по този начин се борим срещу неравенството в света", каза той, 
имайки предвид броя на постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН. 
„Турция прегръща народите на Африка без никаква дискриминация. За разлика от западните страни, Турция няма петно 
от колониализъм в своята история". добави Ердоган. Всъщност Османската империя, която Турската република замени 
през 1923 г., е управлявала Северна Африка и Близкия изток. 
„Докато светът и почти всеки аспект от живота ни се променят, а дипломацията, търговията и международните отношения 
преминават през радикални трансформации, не можем да мислим, че архитектурата на глобалната сигурност ще остане 
същата", каза Ердоган в речта си. 
Организацията на обединените нации е създадена от съюзническите сили победители след поражението на нацистка 
Германия и императорска Япония през 1945 г. Докато Генералната асамблея включва всички членове на ООН, Съветът за 
сигурност има пет постоянни членове с право на вето - Китай, Франция, Русия, Великобритания и САЩ, както и десет 
ротационни членове, избирани за двугодишен мандат. 
Турският дипломат Волкан Бозкир, който председателстваше Общото събрание на ООН през последната година, се застъпи 
за „по-демократичен Съвет за сигурност, който по-добре да отразява реалностите на 21-ви век", но инициативата не 
спечели особено одобрение в организацията. 
След Ангола Ердоган ще посети Нигерия и Того. Обявената цел на турнето му е да разшири бизнес възможностите на 
Анкара в Африка. 
 
√ Кремъл: Присъединяване на Украйна към НАТО ще бъде „най-лошият сценарий“ за Москва  
„Присъединяването на Украйна към НАТО е най-лошият сценарий, който би прекрачил червената линия на интересите на 
Москва и ако Киев бъде приет за член, Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на националната си 
сигурност." 
Това казва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който разказа пред парижкия телевизионен канал France 5 за 
заплахата, която Москва възприема от блока НАТО, ръководен от САЩ, като същевременно отбелязва, че Русия иска да 
бъде част от просперираща Европа. 
„Присъединяването на Украйна към НАТО би било най-лошият сценарий", каза Песков пред френските журналисти в 
програмата „Владимир Путин: майстор на играта". 
„Това е сценарий, който прекрачва червените линии на националните интереси на Русия. Това е сценарий, който може да 
принуди Русия да предприеме активни мерки за гарантиране на собствената си сигурност ", обясни той. 
Песков също отговори на обвиненията, че движението на руски войски близо до границата на страната с Украйна е заплаха 
за Запада. „Разбира се, можем да разберем чувствата ви. Но ние предпочитаме вие, европейците, да станете по-добре 
информирани", обясни говорителят на Кремъл. „Защото, преди руските войски да бъдат преместени в този регион, близо 
до руската граница се проведоха големи учения на НАТО. Всички говорят за концентрацията на руските войски през цялото 
време, но никой не говори за концентрацията на войските на НАТО." 
Песков отхвърли и предложенията, че Русия се интересува от „разделена Европа", и призова Европейският съюз да има 
своя собствена независима армия и отбранителна система, извън ръководения от САЩ блок. „Не е ясно дали американците 
ще останат в Европа и ще продължат да защитават европейците от тези „ужасни руснаци", отбеляза той. 
 
Мениджър 
 
√ "Зеленият сертификат" става задължителен за всички дейности на закрито 
Режимът на достъп със зелен сертификт е вариантът, който влиза в сила в нощта срещу четвъртък, 21 октомври. Това стана 
ясно на специален брифинг здравният министър Стойчо Кацаров. Той обяви очакваните нови  противоепидемични мерки 
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на национално ниво. Те ще влязат в сила у нас от 00:00 часа в сряда (20 октомври) срещу четвъртък (21 
октомври). Причината е ръстът на броя на заразените, хоспитализираните и починалите от COVID-19.  
Основната мярка е, че всички дейности на закрито ще се извършват само при наличието на "зелен сертификат", който ще 
удостоверява завършен цикъл на ваксинация, преболедуване от коронавирус, направен антигенен тест в последните 48 
часа или PCR тест в последните 72 часа. Като ориентир дали мерките дават ефект ще се следи 2-седмичната заболеваемост 
в страната. Според Кацаров, ако тези мерки не подействат, остава възможността да се наложи локдаун.  
"Не се стремим към конкретно число, а към това да започне да намалява броят на заболелите на 14-дневна база", добави 
министър Кацаров.  
Освен това: 
1. Във всички общини, където 14-дневната заболеваемост е над 750 на 100 000 население, ще бъдат преусановени 
присъствените учебни занимания. Училищата ще бъдат разглеждани по общини, а не по области. Освен това всички 
ученици от 5 до 12 клас, както и педагогическия и непедагогическия персонал трябва да носят маски по време на престоя 
им в училище. 
2. Присъственото обучение на студентите ще се допуска само при "зелен" сертификат. Преценката за това обаче остава в 
ръцете на съответния университет дали занятията да продължат присъствено или да са онлайн. Ако се избере 
обучението да бъде присъствено, то трябва да бъде провеждано при спазване на изискванията за наличие на "зелен 
сертификат". 
3. Изискване за "зелен сертификат" ще има и във всички кина, театри, циркови представления, концерти, музеи, галерии, 
магазини тип МОЛ, магазини над 300 кв. м., фитнес центрове, спортни зали, клубове и басейни за занимания на 
граждани, заведенията за хранене и хотелите по смисъла на член 124 от Закона за туризма. 
4. Организирани екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната могат да се извършват само, ако 
всички участници в тях имат "зелен сертификат". 
5. Преустановяват се свижданията в лечебните заведения. 
6. Всички работещи в лечебните заведения трябва да работят само при наличие на "зелен сертификат". Това изискване 
се въвежда и за работещите в лечебни заведения за болнична болнична помощ и тези, които работят в старчески домове.   
7. Преустановява се провеждането на колективните спортове на закрито, с изключения на тренировки и състезания на 
картотекирани състезатели към лицензирани федерации. Не се допуска публика при спортни събития на закрито, на 
открито – се допуска със „зелен” сертификат.  
8. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации организират работния процес на 
служителите като установяват работно време с променливи граници, разпределят работа от разстояние за най-малко 50% 
от персонала, освен ако работата не го позволява, гласи още заповедта на здравния министър. Тя ще бъде разпространена 
по-късно през деня. Препоръката на Кацаров е колкото се може повече услуги да бъдат онлайн. 
9. Ще бъдат контролирани и лабораториите за издаване на сертификати. Ако бъде установен фалшив сертификат, 
наказанието ще е отнемане на лиценза на дадената лаборатория. Освен това ще бъдат предоставени безплатни тестове 
на всички лаборатории. Те могат да вземат такса за вземане на пробата, но не и за самия тест.  
Засега от пътуващите в градския транспорт няма да се изисква „зелен сертификат“, уточни здравният министър.  
Пълният текст на заповедта ще бъде публикуван на сайта на здравното министерство малко по-късно. 
 
√ Кабинетът ще предложи социалното подпомагане да се обвърже с линията на бедността  
Служебното правителство ще предложи на новото Народно събрание законодателна промяна, с която т.нар. "гарантиран 
минимален доход" да отпадне, а социалното подпомагане да бъде обвързано с линията на бедността, предава БНР.  
В момента социалното подпомагане зависи от гарантирания минимален доход, който е в размер на едва 75 лева на месец 
и това прави доходният критерий за отпускане на помощите силно рестриктивен. Според изчисленията на социалното 
министерство, когато промяната влезе в сила и хората, които получават месечни социални помощи, и сумите ще бъдат 
повече.  
"Този доход не е променян от години. Би следвало да увеличим не само адекватността на социалното подпомагане, но и 
достъпа близо двойно", обясни заместник-социалният министър Иван Кръстев.  
За 2021 г. линията на бедността е 369 лева. От синдиката КНСБ пък настояват от 1 ноември тя да стане 460 лева и помощите 
да се обвържат с нея.  
 
√ Чуждестранните инвестиции се свиха повече от 2 пъти  
Чуждестранните инвестиции у нас са намалели с 60% през първите осем месеца на годината. Това показват актуалните 
отчетни данни на БНБ. 
През януари – август 2021 г. инвестициите са възлизали на 797 млн. евро, докато през същия период на миналата година 
са били над 2 млрд. евро. 
От трите типа инвестиции най-много са свързаните с реинвестиране на генерирана у нас печалба – 1,1 млрд. евро, което е 
с близо 50% повече в сравнение с 2020 г. 
При другите два тип инвестиции резултатите са отрицателни – инвестициите чрез осигуряване на дялов капитал за местни 
дружества възлизат на -9 млн. евро, а чрез дългови инструменти на -294 млн. евро. 
Най-големите инвестиции идват от дружества, регистрирани в Нидерландия (435 млн. евро), Швейцария (49 млн. евро) и 
Германия (33 млн. евро). 
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През всички 8 месеца от началото на 2021 г. чуждестранните инвестиции в имоти в България възлизат на едва 3,7 млн. 
евро. Това е по-добре от миналата година, когато за същия период са отчетени отрицателни 100 000 евро инвестиции в 
недвижима собственост. 
 
√ Световни лидери в зелената енергия готови да инвестират над 1 млрд. лв. в нови ВЕИ проекти у нас  
Над 1 млрд. лева има готовност да инвестира във ВЕИ проекти в България новосъздаденият джойнт венчър на световни 
лидери в зелената енергия - CWP Еurope. Той обединява опита и усилията на CWP - водеща компания за развитие на 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна Европа и Австралия и Mercuria Energy Trading - един от най-
големите независими търговци на енергия в света с приходи от над 100 млрд. щадски долара. 
CWP Europe вече работи по развитието на общо 2 ГВт ВЕИ мощности в Югоизточна Европа, на обща стойност от 1,9 млрд. 
евро, като има амбиции да разшири значително плановете си през следващите години. Така организацията ще допринесе 
значително за осигуряването на евтина зелена енергия и ускоряването на енергийния преход в четири държави в региона 
– България, Сърбия, Румъния и Украйна. 
"Виждаме сериозна възможност в България и на останалите три пазара, където огромното количество скъпи и 
замърсяващи въглищни централи трябва да бъдат заменени с възобновяеми източници, колкото е възможно по-бързо. 
Участието на Mercuria ще ни позволи да форсираме процеса, като още по-активно търсим подходящи проекти в България, 
които да подкрепим. Тук има множество компании и специалисти във ВЕИ сектора - от разработването, 
проектирането, изграждането и оперирането на ВЕИ централи и ние вече установяваме устойчиви дългосрочни 
партньорства с тях. Сега ще имаме възможност да ги развием и разширим", категоричен е изпълнителният директор на 
CWP Europe Димитър Енчев.  
"За нас е удоволствие да се присъединим към CWP и да подпомогнем производството на евтина и чиста електроенергия в 
Югоизточна Европа. С нетърпение очакваме съвместната ни работа с екипа на CWP по разширяване на портфолиото на 
компанията и прилагане на нашия опит за оптимизиране на тяхната стратегия", казва вицепрезидентът на "Енергиен 
преход" в Mercuria Жан-Фрасоа Стийлс. 
CWP е активна в региона още от 2008 година, като е разработила и осъществила най-големите вятърни паркове в Сърбия 
(156-мегаватовия проект Čibuk) и Румъния (600-мегаватовия Fântânele Cogealac). Екипът вече разработва портфолио от 
вятърни проекти в България с общ производствен капацитет 669 МВт и работи по няколко възможности за соларни 
централи в страната. Вече има два големи вятърни проекта в Североизточна България, които са в напреднал стадий и чийто 
строеж се очаква да започне след две години. 
Мащабът на инвестициите на CWP Europe у нас ще зависи от възможността за разширяване на портфолио с подходящи 
проекти за изграждане на вятърни и соларни централи и системи за съхранение на енергия у нас. Специално внимание ще 
бъде обърнато на развитието на все още иновативните за тази част на Европа хибридни проекти, които включат 
едновременно производство на електроенергия от вятър и слънце, и системи за съхранение на енергия. В CWP Europe са 
убедени, че развитието на ВЕИ ще позволи в дългосрочен план да се държат стабилни и цените на електроенергията, а 
респективно да се поддържа и икономическата конкурентоспособност на региона. 
"Темата с цените на тока ще става все по-чувствителна в България. Електроенергията от нови вятърни и слънчеви централи 
е с най-ниска себестойност, а - цените на пазара ще се понижат, колкото повече вятър и слънце се присъединят към 
енергийния микс. Освен това, за разлика от други производства, при ВЕИ цената не зависи и от добива и доставката на 
скъпи суровини. Това ще гарантира стабилност и предвидимост на разхода за електроенергия на консуматорите и ще 
повлияе благоприятно тяхната конкурентоспособност", обяснява Димитър Енчев. 
България, Сърбия, Румъния и Украйна са сред най-въглеродно интензивните енергийни пазари, като въглищата все още 
доминират енергийния микс. Тези страни имат най-замърсения въздух в Европа и са с някои от най-високите нива на 
смъртност, дължаща се на замърсен въздух. Декарбонизацията на тези пазари е спешен приоритет и ще изисква хиляди 
мегавати вятърна и соларна енергия. Съвместната работа на CWP с Mercuria ще позволи оптимизация на разработваното 
портфолио, по-добро управление на пазарния риск и развитие на необходимите структури за по-добро продуктово 
предлагане към корпоративни клиенти.  
 
√ ОИСР: Светът се изправя пред фискални проблеми, засенчващи пандемичната криза  
Пандемията от COVID-19 може да е увеличила публичния дълг до нива, които вече принуждават някои правителства да 
обмислят свиване на антикризисните стимули, но това е нищо в сравнение с фискалните трудности, пред които ще се 
изправим през идните десетилетия, предупреждава Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, цитирана 
от Блумбърг. 
Според доклад на ОИСР за дългосрочните икономически перспективи, забавянето на икономическата активност в 
големите развиващи се икономики, демографските проблеми и слабото повишаване на производителността ще се отразят 
негативно на 38-те страни членки на организацията и държавите от Г-20, забавяйки икономическия им растеж до 1,5% през 
2060 г. спрямо 3% в момента. В същото време страните ще бъдат изправени пред по-високи разходи, особено за пенсии и 
здравеопазване. 
За да поддържат обществените услуги и ползи, като същевременно с това балансират дълга, правителствата ще трябва да 
повишат приходите си до близо 8% от брутния вътрешен продукт на своите страни, казват от ОИСР. В някои държави, сред 
които Франция и Япония, тези предизвикателства са толкова сериозни, че приходите в хазната ще трябва да достигнат над 
10% от БВП. В доклада си експертите от ОИСР поясняват, че тези сумите дори не включват разходите за приспособяване 
към измененията на климата. 



18 

 

 „Светските тенденции, сред които застаряването на населението и нарастващата относителна цена на услугите, ще 
продължат да тежат върху правителствените бюджети“, се казва в доклада на ИСР. „Фискалният натиск от тези дългосрочни 
тенденции ще засенчи този, свързан с обслужването на дълга, натрупан заради пандемията“, пишат още от организацията. 
Според ОИСР не е задължително страните да вдигат данъците, за да се справят с тези предизвикателства, като вместо това 
организацията призовава за реформи, с които да се подобри заетостта, както и повишаване на възрастта за пенсиониране. 
 
√ МВФ прогнозира тежък срив на икономиката на Афганистан  
Брутният вътрешен продукт на Афганистан може да се свие с до 30% след превземането на страната от талибаните, посочва 
Международния валутен фонд в последния си доклад за Близкият изток и Северна Африка, предава Си Ен Би Си. 
Джихад Азур, който директор на департамента на за Близкия изток и Централна Азия в МВФ, посочва, че ситуацията в 
страната е започнала да се влошава още преди падането на Кабул. 
„Те са изправени пред повече от един шок. Имат проблеми със сушата и с коронавируса. По тази причина това, което 
прогнозираме и от което се страхуваме, е рязко свиване“, коментира той. 
В доклада се посочва още, че след връщането на талибаните на власт всичката нехуманитарната помощ за страната спряна, 
повечето чуждестранни активи са замразени и афганистанските банки са осакатени от недостиг на пари. 
„Тези шокове може да доведат до свиване от 20-30%, комбинирано със спад на износа и ръст на инфлацията. 
Последващият го спад на жизнения стандарт заплашва да изтласка милиони в бедност и да доведе до хуманитарна криза“, 
добави Азур. 
Той добави, че проблемите в страната допринасят и за ръст на броя на бежанците от страната. 
В същото време МВФ повиши минимално прогнозата си за реалния ръст на брутния вътрешен продукт в региона на 
Близкият изток и Северна Африка на 4,1% през тази и следващата година. 
Възстановяването в региона обаче е неравномерно. 
„Не всички страни растат със същата скорост, като на хоризонта се задават нови проблеми“, каза Азур. 
По-заможните страни в региона успяха бързо да ваксинират населението си срещу коронавируса, докато държавите с 
ниски доходи са изправени пред „забавени и неравномерни“ доставки на ваксини. 
„Няма да видим добро ниво на ваксинация преди средата на 2022 г., което също ще навреди на регионалния растеж“, 
добави Азур. 
 
√ ЕС пак заплашва Анкара със санкции  
Външните министри на Европейския съюз решиха да наложат санкции на Турция, ако действията и провокациите на Анкара 
срещу Кипър продължат. 
На проведеното в Люксембург заседание Съветът по външни работи призова върховния представител на ЕС по външни 
работи и политика за сигурност Жозеп Борел и Европейската комисия да изготвят предложения за санкции срещу Турция 
в светлината на нейните едностранни действия в град Вароша в окупирания Северен Кипър и действията на 
изследователския кораб „Nautical Geo” в изключителната икономическа зона на Кипър. 
Външните министри на ЕС се съгласиха, че ще поискат от Европейската служба за външна дейност да изготви документ, 
който е едновременно анализ на ситуацията и предложение за поредица от мерки, които Съветът да разгледа, ако пожелае 
да вземе решение. 
След срещата Жозеп Борел определи като „неприемлива“ намесата на Турция срещу европейските кораби. Той добави, че 
поведението на Турция създава напрежение в Кипър и подкопава възобновяването на преговорите за уреждане на 
кипърския проблем. Върховният комисар изрази солидарността си както с Кипър, така и с Гърция, съобщи сайтът Keep 
Talking Greece. 
Европейският дипломат заяви, че е договорено да се инструктират Европейската служба за външна дейност и Европейската 
комисия да подготвят предложения за мерки срещу Турция, като решението за евентуалното им въвеждане ще бъде взето 
от държавите членки, предаде БГНЕС. 
Гръцкият външен министър Никос Дендиас подчерта, че в светлината на провокативното поведение на Турция, 
Европейският съюз трябва ясно да определи границите на това, което е готов да търпи. Той подчерта, че вместо някои 
държави-членки да проявяват солидарност с действията на Беларус, трябва да бъдат солидарни с Кипър. 
 
√ Франция ще строи шест нови АЕЦ  
Френският президент Еманюел Макрон възнамерява да обяви преди Коледа проект за строителство на шест нови ядрени 
централи на територията на страната, съобщава Le Figaro.  
Шест месеца преди президентските избори във Франция решението за изграждане на шест нови АЕЦ беше ускорено от 
енергийната криза в Европа, както и от повишаването на цените на енергията, които все повече засягат жизнения стандарт 
на гражданите, добавя вестникът, цитиран от Агенция "Фокус". 
"Енергийната криза показва, че имаме право да изберем ядрена енергия като част от прехода към зелена енергия", 
обяснява неназован висш държавен служител пред Figaro.  
Говорител на кабинета на френския президент отказа да коментира информацията.  
В началото на мандата си Макрон обеща да намали дела от ядрената енергия от сегашните 75% на 50% до 2035 г. Но 
настоящата енергийна криза промени приоритетите на Париж. 
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√ Полша удвои военните по границата с Беларус  
Почти 6000 полски войници вече охраняват границата на страната с Беларус за засилване на мерките за сигурност срещу 
мигрантска вълна, съобщи днес министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс. 
Разполагането на нови военни части представлява почти двойно увеличаване на военното присъствие по границата. В края 
на миналата седмица министърът на отбраната Мариуш Блашчак съобщи, че там са изпратени над 3000 войници, 
припомня БТА.  
Блашчак написа в "Туитър", че войници от три дивизии помагат на граничната охрана и не допускат никой да премине 
нелегално през границата. Полската гранична охрана съобщи вчера, че е имало 612 опита за незаконно пресичане на 
границата. 
Европейската комисия и Варшава казаха, че потокът от мигранти е ръководен от Беларус като форма на хибридна война, 
която има за цел да окаже натиск върху Европейския съюз заради санкциите, които наложи на Минск. Беларус отхвърли 
това обвинение. 
Полша обяви извънредно положение в региона и планира да построи ограда по границата. Парламентът освен това прие 
закон, който според правозащитници има за цел да легализира отблъскването на мигранти на границите, в нарушение на 
ангажиментите на страната съгласно международното право. 
 
√ ЕК и Варшава влязоха в остър сблъсък на заседание на Европарламента  
Спорът за върховенството на европейското право между Брюксел и Варшава прерасна в директен словесен сблъсък на 
терена на Европарламента днес. 
Премиерът на Полша Матеуш Моравецки отправи днес в Страсбург критики по повод "шантажа" от страна на ЕС спрямо 
неговата държава в спора за върховенството на европейското право между ЕС и Варшава, чийто план за възстановяване е 
замразен от Брюксел, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 
Европейската комисия ще защитава "общите ценности" на ЕС в Полша, предупреди от своя страна председателката й 
Урсула фон дер Лайен. "Няма да позволим да бъдат заплашвани общите ни ценности. Комисията ще действа", заяви тя 
пред Европейския парламент по повод решението на полския конституционен съд, че националното право има приоритет 
над общностното право. 
След тази реч полският премиер поиска думата в Европарламента и заяви, че "отхвърля този език на заплахи или на 
принуда". Той произнесе слово в защита на суверенитета на държавите спрямо Брюксел. "Шантажът се превръща в 
обичаен метод за някои страни членки, основата на демокрацията не е такава", заяви Моравецки в половинчасовата си 
реч, приветствана от неговите привърженици. 
Запитан за полския план за възстановяване, еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс посочи днес, че 
европейската изпълнителна власт очаква "ясно послание" от Варшава за нейните съдебни реформи. "Ще продължим да 
разискваме този план. Трябва да има както инвестиции, така и реформи и тези реформи засягат независимостта на 
правосъдието, така че очакваме ясно послание по въпроса. Анализът ще продължи", каза той пред АФП преди среща на 
европейски министри в Люксембург. 
Правителството на партия "Право и справедливост" в Полша от години реформира съдебната система. Критиците на 
реформата обвиняват правителството, че упражнява натиск върху съдиите. Европейската комисия вече откри няколко 
процедури за нарушения срещу Варшава заради реформите и образува дела срещу Полша пред Съда на ЕС. 
"Европа няма да преглътне края на върховенството на закона. Европа ще умре при такова развитие на нещата...Европа 
беше изградена върху демокрация, свобода, уважение - и върховенството на закона", коментира пред 
журналисти външният министър на Люксембург Жан Аселборн Аселборн. Позицията, която той отстоява, бе споделена 
броени дни преди срещата на министрите по европейските въпроси от ЕС в Люксембург, на която ще бъде обсъден 
задълбочаващият се спор за върховенството на закона в Полша, предаде Ройтерс. 
 
√ Европа и САЩ са лидери по иновации в сферата на рециклирането  
Европа и Съединените щати притежават 60 процента от световните патенти за рециклиране на пластмаса и за 
биопластмаси, сочи проучване на Европейската патентна служба (ЕПС). 
Това се дължи най-вероятно на по-активното отношение към този проблем на потребителите на тези континенти, заяви 
пред Франс прес главният икономист на патентното ведомство Ян Мениер. Той допълни, че Азия има силна позиция по 
отношение на патентите като цяло по други въпроси, но в световен план Китай има едва 5 процента от патентите в сферата 
на рециклирането на пластмаси. Заедно с Южна Корея и Япония, трите азиатски страни държат около 28 процента от 
всичките патенти в тази област. 
Германия е на първо място по иновации в сферата на рециклирането на пластмаси, следвана от Франция, предава БТА. 
Президентът на патентната служба Антониу Кампинуш посочва, цитиран в комюнике, че сред технологиите, химичните и 
биологични методи за рециклиране са получили миналата година два пъти повече патенти в сравнение с класическия 
метод на механично рециклиране. 
Механичното рециклиране, което е най-използваното до този момент в промишлено отношение, се състои в стопяване на 
сортираните, почистени и смачкани пластмаси и превръщането им във вторична пластмасова суровина. Химическото 
рециклиране, възприемано все по-активно в промишлеността, има амбицията да произвежда също толкова качествени 
полимери като новата пластмаса. 
Докато Европа е начело на чистите фундаментални изследвания за ензимно рециклиране, американските стартъпи имат 
четири пъти повече патенти от европейските им конкуренти, отбелязва ЕПС. Според ведомството Европа не използва целия 
си потенциал, за да развива тези технологии в промишлен план. 
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√ Европейските борси излязоха на зелено след вчерашния спад  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия във вторник, 
след като силното представяне на технологичния и минния сектор компенсираха слабото представяне на шведската 
компания Ericsson, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,8 пункта, или 0,17%, до 467,84 пункта. От началото на октомври 
бенчмаркът е напреднал с 2,8%, след като през септември бе регистриран спад от 3,4%. Индексът SXPP на минно-добивните 
и на индустриалните компании напредна с 1,46%, а технологичният индекс SX8P се повиши с 0,20%. 
Немският показател DAX отчете се повиши със 7,05 пункта, или 0,05%, до 15 481,52 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 напредна с 4,41 пункта, или 0,06%, до 7 208,24  пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи 
с 3,36 пункта, или 0,05%, до 6 669,74 пункта. 
„Европейските пазари продължават да се представят по-добре от другите“, коментира Томас Матюс от Capital Economics. 
„На фона на повишаващите се лихви и нарастващата инфлация, дните на големите и устойчиви пазарни ралита свършиха. 
Можем обаче да очакваме продължаващ ръст на европейските акции поне за известно време“, добави той. 
Акциите на Ericsson поевтиняха, след като шведският производител на телекомуникационно оборудване разочарова с 
резултатите си за последното тримесечие. 
Цената на книжата на Danone се понижи с 2,32%, след като компанията отчете нарастващи разходи и по-бавен растеж на 
продажбите през третото тримесечие. 
Докато сезонът на отчетите в Европа набира скорост, инвеститорите проучват резултатите на компаниите за всякакви 
признаци на напрежение по веригата за доставки, недостиг на работна ръка и затруднения, предизвикани от високите 
цени на енергията. 
Печалбите за третото тримесечие на европейските компании се очаква да нараснат с 46,7% спрямо същия период на 2020 
г., сочат данните на Refinitiv IBES. 
„Трудно е да се види как на този етап по-нататъшен оптимизъм около печалбите би подкрепил сериозно пазара, тъй като 
голяма част от добрите новини вече са взети предвид“, каза още Матюс. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Американските борсови индекси не успяха да намерят единна посока в неделник, докато инвеститорите заложиха на 
продължаване на силния сезон на отчетите за големите компании, предаде  Си Ен Би си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 36,15 пункта, или 0,1%, до 35 258,61 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 15,09 пункта, или 0,34%, до 4 486,46 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq записа ръст от 124,47 пункта, или 0,84%, до 15 021,81 пункта. 
През тази седмица се очакват финансовите отчети на редица големи компании. Във вторник Netflix, Johnson & Johnson, 
United Airlines и Procter & Gamble ще представят резултатите си за тримесечието, а по-късно през седмицата това ще 
направят Tesla, Verizon и IBM. 
Силните резултати през първата седмица от сезона на отчетите, особено на големите банки, подкрепиха борсовите 
индекси. Dow вече е само на 1% от рекордния си връх, а S&P 500 и Nasdaq са съответно на 1,3% и 2,5% от най-високите си 
нива. 
Няколко фактора обаче се отразиха негативно на борсите в началото на сесията в понеделник. Един от тях бе 
разочароващият ръст на китайската икономика през третото тримесечие. Брутният вътрешен продукт на Китай е нараснал 
с 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%. 
В същото време американското индустриално производство се сви с 1,28% през септември - най-ниското ниво от февруари, 
когато бе регистриран спад от 3,02%, сочат данните на Федералния резерв. 
 Доходността по 10-годишните американски държани облигации нарасна до 1,627% в понеделник, оказвайки натиск върху 
технологичните акции. 
Цената на книжата на Disney падна 3,01%, след като Barclays понижи рейтига на компанията и прогнозирам, че растежът 
на броя на нейните абонати ще се забави. 
Освен силният финансов отчете на Goldman Sachs в петък, борсите бяха подкрепени и от данните , че продажбите на 
дребно в САЩ са нараснали с 0,7% през септември, надминавайки очакванията за спад от 0,2%. 
Докато сезонът на отчетите тече с пълна сила инвеститорите ще следят отблизо коментарите на компаниите за проблемите 
за веригата на доставки и инфлацията. 
До момента 41 компании от S&P 500 са представили финансовите си резултати за третото тримесечие, като 80% от тях са 
надминали очакванията за печалба на акция, показват данни на FactSet. 
Ръст в  Азия 
Борсите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения във вторник на фона на печалбите в 
технологичния сектор, който последва добрите резултати на американските компании от бранша, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 190,06 пункта, или 0,65%, до 29 215,52 
пункта.  Акциите на технологичния конгломерат Softbank се повиши с 3,06%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 25,02 пункта, или 0,7%, до 3 593,15 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 20,60 пункта, или 0,86%, до 2 422,64 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng записа ръст от 377,46 пункта, или 1,49%, до 25 787,21 пункта. Листнатите в Хонконг акции на Alibaba и Meituan 
поскъпнаха съответно с 1,3% и 1,8%. 
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В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 22,36 пункта, или 0,74%, до 3 029,04 пункта, след като цената на книжата 
производителя на чипове SK Hynix нарасна с 0,62%. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 отчете спад от 6,2 пункта, или 0,08%, до 7 374,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 1,38 пункта, или 0,24%, до 580,10 пункта. BGBX40 се повиши с 0,20 пункта, или 0,15%, до 134,16 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,15 пункта, или 0,02%, до 651,56 пункта. BGREIT се понижи с 0,25 пункта, или 0,16%, до 160,45 пункта. 
 
√ Цената на газа в Европа отново се повиши  
Цената на газа в Европа при търговия на Лондонската междуконтинентална борса (ICE) във вторник отново се повиши над 
1120 долара за 1000 кубически метра, предава ТАСС, позовавайки се на данни от борсата. 
Цената на фючърсите за ноември в центъра на TTF в Нидерландия досега се е увеличила до 1127,3 долара за хиляда 
кубически метра или 93,5 евро на MWh (въз основа на текущия курс EUR / USD, цените на ICE са представени в евро за 
MWh). 
Ден преди това "Газпром" не резервира допълнителни мощности за транзит на природен газ през Украйна за ноември на 
търг, които бяха предложени от украинския оператор GTS. Освен това "Газпром" резервира за ноември само 31,4 милиона 
кубически метра на ден от 89 милиона кубически метра на ден, предложени на търга, капацитет за изпомпване на газ през 
тръбопровода Ямал-Европа през Полша. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на опитите на Китай да укроти цените на въглищата  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда, след като китайското правителство засили усилията си за 
укротяване на високите цени на въглищата и за гарантиране, че въглищните мини работят при пълен капацитет, предаде 
Ройтерс. 
Националната комисия за развитие и реформи (NDRC) в Китай обяви в края на вчерашния ден, че ще върне цевните на 
въглищата до разумни нива и ще предприеме мерки срещу всякакви нередности, които нарушават пазарния ред, 
включително спекулации с цените. 
На този фон въглищата и другите суровини в Китай поевтиняха, което доведе и до спад цените на петрола. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,52 долара, или 0,61%, до 84,56 долара за барел, след като 
предходната сесия напредна с 0,75 долара. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,37 долара, или 
0,45%, до 82,59 долара за барел. 
„Брентът може да падне до 82 долара за барел, а WTI – до 78,5 долара за барел, и пак да останем в силен бичи пазар. Дори 
да има поевтиняване в цените с 5 долара на барел, то ще бъде кратко в продължителността си“, коментира Джефри Хейли 
от OANDA. 
Пазарът бе подложен на натиск и от данните на Американския петролен институт, според които запасите от суров петрол 
на САЩ са нараснали с 3,3 млн. барела през седмицата до 15 октомври. Този резултат е над очаквания ръст от 1,9 млн. 
барела, който прогнозираха девет анализатора, анкетирани от Ройтерс. В същото време обаче запасите от бензин и 
дестилати, които включват дизела и горивото за отопление, се понижиха повече от очакваното, което е знак за силно 
търсене. Днес се очакват и данните на Агенцията за енергийна информация. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Горят всички, които се топлят с дърва и полети - няма ги, а цените им "златни" 
в. Труд - Блокират живота със селен сертификат 
в. Телеграф - Локдаун или зелен сертификат 
в. Монитор - На кръчма, мол, кино и лекции със зелен сертификат 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Правителството обявява днес нови мерки, за да спре поскъпване на тока 
в. 24 часа - Без ваксина или тест не може в кино, театър, фитнес и ресторант, но пускат в "Била", "Кауфланд" и "Лидл" 
в. Труд - Комитова дублира договори на двойна цена 
в. Труд - Шефът на Еконт скрил огромен теч на данни 
в. Телеграф - Радев и Борисов се обединиха за ваксините 
в. Телеграф - 20 000 студенти с висше назаем 
в. Монитор - Спад на мераклиите да гласуват в чужбина 
в. Монитор - Хванаха ферми с крави фантоми  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Виолета Коритарова, изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър: Половината 
потребители на кадастъра вече искат и получават услуги онлайн, а преди година бяха само една трета 
в. Труд - Полковник Елин Алексов, ръководител на Военно-апелативна прокуратура, пред "Труд": "Полицейската 
престъпност" трябва да се разследва от военна прокуратура 
в. Телеграф - Любомир Ганев, бизнесмен и волейболен деятел: Пътуването на метан е двойно по-евтино от бензина 

https://tass.ru/ekonomika/12699543
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в. Монитор - Диян Стаматов, председател на съюза на работодателите в системата на просветата и директор на 119-о СУ: 
Рискувахме да останем без педагози, ако "зеленият сертификат" бе и за училищата 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Антиваксърите не са антиваксъри 
в. Труд - Демократично избраната зелена криза 
в. Телеграф - Говеда много, но само на хартия 
в. Монитор - Мученето на оборните фантоми 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Новите мерки срещу COVID и натискът върху здравната система. Отличията "Лекар на годината" 
- Как ще се приеме от родители и ученици онлайн режим на обучение спрямо заболеваемостта? 
- Тема с продължение: Как е извършван ремонтът на АМ "Тракия" между Чирпан и Стара Загора? 

Нoва телевизия, „Здравей, България" 
- Първи предизборен дебат в ефира „Здравей, България". Ограничителни мерки и ваксинация - какво предлагат 

кандидатите за властта за овладяване на пандемията и намаляване на смъртността от COVID-19? В студиото 
спорят лекарите - Костадин Ангелов от ГЕРБ, Вълкан Иванов от „Продължаваме промяната", Георги Михайлов от 
БСП и Желязко Арабаджиев от ДПС  

- Реакциите след въвеждането на изискване за ваксинационни сертификати - коментарите на хотелиери, 
ресторантьори, собственици на нощни клубове и фитнеси и представители на театъра 

- И още - „Зелените сертификати" и правата ни - какво трябва да знаем? Изпращайте въпросите си на имейла на 
предаването или рубриката „Моята новина", а ние ще попитаме експертите 

- Рекордна инфлация - докога ще продължи поскъпването на живота и ще успеят ли да доходите ни да го догонят? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 октомври 
София. 

- От 17.30 ч. в Еврейския културен дом „Шалом" президентът Румен Радев ще участва в официалното откриване на 
инициативата „Запомнени заради доброто", създадена по повод 80-ата годишнина от спасяването на българските 
евреи. 

- От 10.00 ч. в сградата на Министерски съвет ще се проведе заседание на служебното правителство. 
- От 12.00 ч. пред Министерството на здравеопазването ще се проведе протест на лекари, медицински сестри, 

шофьори на линейки и санитари от центровете за спешна медицинска помощ от цялата страна и COVID 
отделенията в болниците. 

- От 18.30 ч. в галерия „София" ще бъде открита изложбата „Прорези" - илюстрации и арт инсталации на Капка 
Кънева, в рамките на програмата за отбелязване на 70-ата годишнина на Столичната библиотека. 

- От 20.10 ч. в Интерпред ще бъде открита XXVI годишна изложба на художниците, живеещи или работещи в район 
"Изгрев". 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 ч. в зала 577 в учебен корпус №1 на Югозападния университет „Неофит Рилски" ще бъде открита 
фотоизложбата „Култът към скалата в Балкано-Анатолийския регион през античността" в рамките на Националния 
студентски фестивал на изкуствата. 

- От 10.30 ч. в зала 114 в учебен корпус №1 на Югозападния университет „Неофит Рилски" ще се проведе кръгла 
маса „30 години специалност „Психология". 

- От 14.00 ч. на Камерна сцена 2 в учебен корпус №1 на Югозападния университет „Неофит Рилски" студенти от 
класа на доц. д-р Бинка Добрева, гл.ас. д-р Мариана Манолева и гл. ас. д-р Валери Димчев ще изнесат концерт 
под надслов „Фолклорна разходка" в рамките на Националния студентски фестивал на изкуствата. 

*** 
Бургас. 

- От 13.00 часа в базата на общинския превозвач „Бургасбус" ЕООД ще бъдат представени първите доставени 
електрически автобуси, произведени от IRIZAR E-MOBILITY, които ще изпълняват курсове по линиите на градския 
транспорт. 

- От 18.00 часа в Дома на писателя Елена Янева ще представи книгата „Докери. Врати към лятото" на Слави Томов. 
- От 19.00 часа в Културния дом на нефтохимика ще започне театралната постановка „Баща ми се казва Мария". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър „Адриана Будевска" се играе постановката "Животът е вкусен". 

*** 
Велико Търново. 

- От 19.00 ч. в голямата зала на МДТ „Константин Кисимов" ще се състои премиерата на мюзикъла "Службогонци". 
*** 
Добрич. 

- От 18.30 ч. в Огледална зала "Нели Божкова" ще се състои концерт на Български камерен оркестър - Добрич. 
*** 
Пловдив. 
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- От 11.00 ч. в Дома на културата „Борис Христов" ще се състои закриваща пресконференция на проект 
„Партньорство за красива и чиста България". 

*** 
Смолян. 

- От 11.00 ч. пред Гарнизонния военен клуб ще бъде отслужен молебен за здраве от представителите на Българската 
православна църква. От 11.15 ч. ще се проведе награждаване на отличили се военнослужещи и цивилни 
служители от 101-ви Алпийски полк. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 ч. в Оперния театър ще се играе детският спектакъл "Отмъщението на Зайчето Питър". 
- От 17.30 ч. на Антична улица РИМ ще се състои литературно представяне на авторите от сборника „Осем" с 

участието на поета Георги Гавраилов, група „Насаме" и Младежка театрална студия „Сцена 99" при НЧ „Родина". 
- От 18.00 ч. в къща-музей "Гео Милев" ще гостуват поетите Димитър Христов и Ана Багриана. 

*** 
Търговище. 

- От 18.30 ч. в Драматичния театър ще се играе балетният спектакъл „Конче-вихрогонче". 
*** 
Шумен. 

- От 17.30 ч. в Художествената галерия „Елена Карамихайлова" Мариана Петкова ще представи стихосбирката си 
"Сезони". 

Избори 2 в 1: 
*** 
Пазарджик. 

- От 12.00 ч. пред Общината и от 13.00 ч. в Регионалния исторически музей кандидатите за президент и 
вицепрезидент проф. Анастас Герджиков и Невяна Митева ще се срещнат с граждани. 

*** 
Пловдив. 

- От 14.30 ч. на пл. „Стефан Стамболов" ще се срещнат с граждани, а от 15.30 ч. те ще посетят новоизграждащия се 
Център по растителна системна биология и биотехнология. 

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

