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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ БИЗНЕС И СИНДИКАТИ ИЗЛЯЗОХА НА ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ЗА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА 
На 19-ти октомври 2021 г. бизнесът и синдикатите излязоха на протест срещу драстичното увеличаване на цената на 
електроенергията, с искания за незабавни компенсации на небитовите потребители. Те настояха да се компенсира поне 
75 % от разликата между прогнозната цена на КЕВР (119 лева за мегаватчас) и реалната цена за небитови потребители 
(около 400 лева през последните дни) – разлика, с която държавата разполага. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България, един от основните организатори на протеста, настояха 
компенсациите да бъдат изплатени със следващите сметки за ток. 
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че мерките трябва да бъдат бързи, незабавни и несимволични, за да не се 
стигне до колапс – спиране на предприятия, фалит на търговци, риск от невъзможност за доставка на електроенергия. 
По данни на бизнеса над 600 хиляди небитови абонати са подложени на ценови шок – не са само големите и средните 
промишлени предприятия, но и малкият бизнес, болници, училища, детски ясли и градини, ВиК дружества, театри, музеи 
и други културни институции, държавни и общински ведомства и предприятия и др. 
 

 
 
Ръководствата на работодателските и синдикалните организации се срещнаха с правителството по време на протестните 
действия. Мерките, предприети по време на срещата, бяха обявени от председателя на АИКБ Васил Велев и президента на 
КНСБ Пламен Димитров. 
По време на разговора са били предложени няколко възможни варианта за компенсиране на надвзетите суми. Като първа 
и неотложна мярка, е бил обсъден размерът на компенсациите. 
Васил Велев коментира, че социалните партньори ще настояват първата такава компенсация да бъде за месец октомври. 
Заедно с това бяха набелязани и други варианти за намаляване цената на електроенергията занапред чрез механизма на 
доставчика от последна инстанция както и събиране на пул от ел. енергия, която да се продава на цени „себестойност + 
разумна печалба“, така че тази цена да не надхвърли 160 лв. Обсъждани са 2 варианта – единият е чрез отрицателно 
задължение към обществото, което към този момент е 7-8 лева, а другият вариант е чрез доставчик от последна инстанция. 
 
√ АИКБ СЕ ВКЛЮЧВА В ПРОЕКТ НА ТУ-СОФИЯ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И 
ИЗСЛЕДВАНИЯТА 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) се включва в проект на Технически университет – София, чиято 
основна цел е постигане на качествено висше образование в съответствие с пазара на труда, чрез въвеждане на 
компетентностни модели и прилагане на дигитална трансформация във всички сфери на образованието, науката и 
изследванията. Това стана ясно след откриващото събитие по проект BG05M2OP001-2.016-0008 “ИНовации, Наука и 
Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри 
(ИННОТЕХ ПРО)” в ТУ-София, в което участие взе председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 

https://bica-bg.org/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%be%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%be%d0%bd%d0%b0/dsc_0045/
https://bica-bg.org/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%be%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%be%d0%bd%d0%b0/dsc_1158/
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АИКБ ще се включи в дейности по модернизиране на учебното съдържание в четири професионални направления. Това 
са „Информатика и компютърни науки“, „Машинно инженерство“, „Енергетика“ и „Общо инженерство“. 
Освен разработването на съдържанието Асоциацията ще организира и кариерни борси, презентационни събития за 
работодатели, и клубове за развитие на предприемачеството. Събитията ще се провеждат в партниращи на ТУ-София 
висши учебни заведения. 
Чрез дейностите, които АИКБ ще осъществи, ще се подпомогнат основните задачи на проекта, а именно да бъде постигнат 
значителен скок в привлекателността и международната конкурентоспособност на инженерното образование у нас чрез 
внедряване на иновативни педагогически методи, модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално 
образователно съдържание и професионално развитие на преподавателите и подобряване на техните умения. 
 
БНР 
 
√ Кабинетът продължава да обсъжда мерките за компенсиране на бизнеса заради скъпия ток 
Служебното правителство продължава да обсъжда мерки за компенсиране на бизнеса заради високите цени на 
електроенергията, които по предварителна информация трябваше да бъдат обявени днес. 
На протеста във вторник 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. 

• Бизнесът и синдикатите договориха с премиера компенсации за фирмите заради цената на тока 

• В. Велев: Бързата мярка, която помага на всички - компенсиране с надвзетото за ток 
 
  
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ България се присъединява към Центъра за развитие на ОИСР 
Това е елемент от подготовката на страната ни за членство в международната организация 
България да се присъедини към Центъра за развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 
- това прие на днешното си заседание Министерски съвет с решение за одобряване на намерението за присъединяване, 
съобщават от пресслужбата на кабинета. 
На министъра на икономиката е възложено да координира дейността по присъединяването и участието на страната в 
работата на Центъра.  
Служебният кабинет направи ключова стъпка към започване на преговори за членство на България в ОИСР. В началото на 
октомври България участва за първи път присъствено в среща на министрите на организацията, която се проведе в Париж. 
Центърът за развитие на ОИСР е създаден през 1962 г. като форум за обмяна на опит и обсъждане между страни членки и 
нечленки на ОИСР на политики и стратегии за устойчиво развитие. Към настоящия момент в него членуват представители 
на 55 държави, от които 27 страни членки на ОИСР и 28 нечленки. 
Със своето присъединяване България ще може да участва във всички негови дейности, включително в обмяната на опит и 
добри практики, в разработката на национални и регионални проекти в областта на икономиката, търговията, финансите, 
миграцията, социалната кохезия, политиките насочени към пазара на труда, образованието и квалификацията и др. Нашата 
страна ще може да разменя информация, да получава безплатно достъп до цялата база данни и публикациите на Центъра. 
Съществува също възможност за студентски стажове, както и за отпускане на стипендии за български представители за 
участие в работата и проектите на Центъра. 
Присъединяването на България към Центъра за развитие е елемент от подготовката на страната ни за членство в ОИСР. 
Участието ни в неговата дейност би допринесло за ускоряване на реформите у нас, както и за по-тесни контакти с 
държавите членки на ОИСР в съвместната ни работа, се казва още в прессъобщението. 
 
√ Стойчо Кацаров: Зелен сертификат няма да се изисква за деца под 18 години 
Влизащите в сила от 21 октомври нови мерки няма да се отнасят за изборите и за участие във вота няма да се иска 
COVID сертификат 
В пика на четвъртата вълна от COVID здравното министерство наложи нови мерки и ограничения, въвеждайки зелен 
сертификат за достъп до редица обществени места на закрито. Ако тази мярка със сертификата не даде резултат, ще се 
наложи преминаване към пълно затваряне. Това потвърди по bTV здравният министър Стойчо Кацаров. 
Зеленият сертификат няма да важи за деца под 18 години. В последния момент в издадената заповед е променен прагът 
на възрастта на непълнолетните, за които няма да се изисква сертификат и от 12 години прагът става 18 години. 
От 21 октомври в цялата страна влизат в сила нови изисквания за достъп до закрити обществени места - ще е необходимо 
да се показва сертификат за COVID-19 според заповедта на здравния министър Стойчо Кацаров. 

http://bnr.bg/horizont/post/101543494/protest-v-sofia-sreshtu-skapia-tok
http://bnr.bg/horizont/post/101543049/poziciata-na-kabineta-za-cenata-na-energiata-na-evropeiskia-savet-shte-e-asna-v-srada
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pekanov-v-parij-pravim-kliuchova-stypka-kym-chlenstvo-na-bylgariia-v-oisr-336965/
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Зелен сертификат ще се изисква за деца над 18-годишна възраст, а не за 12-годишните, уточни здравният министър Стойчо 
Кацаров пред bTV. Той потвърди, че градският транспорт и училищата остават извън новото ограничение, защото без тях 
животът спира. 
"Но на практика сме в ситуация, в която вървим към затваряне на голяма част от училищата“, призна Кацаров. 
Влизащите в сила от 21 октомври противоепидемични мерки няма да се отнасят за изборите и за участие във вота няма да 
се иска COVID сертификат, допълни той. 
Основното изискване за зелен сертификат е за местата, където се събират много хора, той не се отнася за малките магазини 
например.  
„Похарчили сме милиони за тестове, имаме и дарения от Европейската комисия. Предоставили сме ги безплатно на 
лабораториите, хората ще заплащат само вземането на пробата. Вероятно ще струват между 5 и 10 лв. на човек“, 
прогнозира той. Сертифицираните лаборатории може да организират и изнесени пунктове пред заведения. 
Антигенните тестове са приравнени към PCR тестовете от 1 декември. Ако пациент е постъпил в болница и е лекуван след 
положителен антигенен тест, направен там, той получава зелен сертификат. Независимо какъв е тестът – PCR или антиген, 
там където е направен, там се издава сертификат, каза здравният министър. 
„Ситуацията е критична. Народът ни е изправен пред огромно изпитание, като повечето хора не си дават сметка за мащаба 
на бедствието. Вчера и днес имаме по 5000 новозаразени. От тези 10 000 около 1000-1500 ще са в болница другата 
седмица. От сегашните хора в болница всеки седми умира“, каза Кацаров. 
По думите му другата алтернатива за справяне със заразата е пълен локдаун. Ако мерките със зеления сертификат не 
помогнат, ще бъде въведен и такъв. "Зеленият сертификат се прилага в цяла Европа и дава възможност на хората да 
работят и да общуват“, каза Кацаров. „Тези мерки ще важат, докато не преценим, че дават резултат. Ако не дават, ще се 
мине към следващата мярка“, заяви министърът. 
Кацаров направи уточнението, че наличието на антитела не се приема за наличие на имунитет по цял свят. "Давността на 
сертификатите за преболедуване е такава, защото учените са казали така. Това не е политическо решение“, каза Кацаров. 
„Само сертифицираните лаборатории в страната имат право да издават сертификати. Ако лаборатория разкрие изнесен 
пункт някъде и резултатът на пациентите се въвежда в информационната система, пак се издава сертификат. Възможно е, 
но тестът трябва да се направи от лабораторията, а не да си го направиш сам“, каза Кацаров. 
„Ако продължаваме да настаняваме по 1000 души в болница всеки ден, до 10 дни ще изчерпаме капацитета на система. 
Това е ситуацията в страната. Изключително тежка е“, каза Кацаров. 
По думите на здравния министър от организаторите на събития и собствениците на търговски обекти се изисква 
единствено да проверяват за наличието на зелен сертификат, но не и дали той е истински. Контролът на цялата дейност се 
извършва само от РЗИ, МВР и БАБХ, каза Кацаров. Те не могат да установят дали един сертификат е истински. Достатъчно 
е да установят дали има такъв. Има други органи, които са разследващи, каза Кацаров. 
При фалшив сертификат може да се търси наказателна отговорност от отделните хора, тъй като става въпрос за официален 
документ с невярно съдържание. 
От 21 октомври във всички общини, в които заболеваемостта е над 750 на 100 хиляди души, училищата ще минат в онлайн 
обучение. Това важи и за София-град, каза Стойчо Кацаров. 
Детски градини няма да бъдат затваряни. Тази мярка ще важи, докато заболеваемостта не падне под 750 на 100 хиляди. 
Днес за втори пореден ден новите случаи с коронавирус в страната са близо 5000. Процентът на положителните проби е 
22,3% при направени над 22 200 теста.  6377 души са в болница. 558 души са в тежко състояние. 
124 души са починали, като над 95% от тях са били без ваксина. Малко над 2740 са излекувани. Повече от половината 
области в страната са вече в тъмночервената зона, след като Пловдив, Ловеч и Враца също са с повече от 500 заразени на 
100 хиляди на двуседмична база. 2743 са се излекували. За денонощието са поставени още 9097 ваксини срещу COVID-19. 
 
√ Розопроизводители ще получат компенсации за щетите от COVID-19 
По схемата са одобрени 323 стопани от областите Пловдив, Стара Загора и Пазарджик  
323 земеделски стопани ще получат компенсации по схемата „Помощ в подкрепа осигуряването на ликвидност на 
земеделските стопани, производители на маслодайна роза за преодоляване на последствията от негативното 
икономическо въздействие от COVID-19“. В периода на приема, който се осъществи от 1 до 15 октомври, за подпомагане 
са кандидатствали общо 326 розопроизводители, съобщи ДФЗ.  
От тях трима не са одобрени за подпомагане. Схемата, която се прилага за първи път в България, е одобрена от 
Европейската комисия по Временната рамка за държавна помощ заради коронакризата. Утвърденият бюджет за целевата 
помощ е в размер на 2 млн. лв. 
Допустимите за финансиране 323 стопани са подали заявления за 998,57 хектара (9985,7 декара) площи с маслодайна роза. 
Най-много са кандидатите от област Пловдив – 145. От област Стара Загора ще бъдат подпомогнати 96 розопроизводители, 
а от област Пазарджик – 54. 
Чрез схемата розопроизводителите ще бъдат компенсирани за направените от тях разходи при производство на цвят 
маслодайна роза от видовете Дамасцена и Алба, използван за преработка. Държавната помощ ще подкрепи икономически 
стопаните след срива в търсенето на розов цвят вследствие на пандемията. 
Помощта, която допустимите стопани ще получат, е в размер до 100 лева на декар. 
Подпомагане получават регистрирани земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия, които нямат сключени 
договори за покупко-продажба на цвят от маслодайна роза с преработвателни предприятия през настоящата година.  
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√ Енергийната система на бъдещето трябва да е със свръхкапацитет 
Тя трябва да преодолее проблема с ограничените енергийни доставки, проявление на който са сегашните рекордни 
цени за въглища и газ 
Нашата енергийна система е изградена върху планина от разхищение. Вярвате или не, това е нещо добро, пише Дейвид 
Фиклинг за Bloomberg. 
Разгледайте пътуването, което електроенергията извършва към вашия контакт от първоначалня си източник и ще откриете 
излишъци по цялата верига. Електрическите мрежи са проектирани да имат резерв от около 10% над очакваното 
потребление, който може да се ползва при изключителни обстоятелства, за да се предотвратят прекъсвания в 
снабдяването.  
По-напред във веригата генераторите, работещи с въглища и газ, също са с прекомерен капацитет, функциониращи едва в 
половина от времето в момента и само на 70% или 80% от мощностите си, когато не се конкурират толкова силно с 
възобновяемите източници. Горивото, което ги захранва, също се получава от операции, които работят с голям луфт, като 
американските петролни находища традиционно работят с между 90% и 95% от капацитета си, а въглищните мини с около 
80%. 
Всичкото това свръхпредлагане има полезна функция. Когато търсенето на електроенергия изпреварва прогнозите, 
свръхкапацитетът може лесно да да осигури допълнително електричество в кратък срок. Сегашната ситуация е 
показателна: Нарастващите цени на китайските въглища, европейския газ и глобалния суров петрол са симптоми на 
енергийна система, използваща високи цени, за да стимулира допълнителните доставки, когато и където са най-
необходими. 
Въпреки че невъглеродната енергия вероятно ще спечели дългосрочната надпревара за задоволяване на световните 
нужди, това дава на енергията, базирана на изкопаеми горива, значително предимство. Нова вятърна или слънчева 
централа (да не говорим за ядрена) просто не може да бъде построена във времеви рамки, сравними с това, от което се 
нуждаем, за да произведем допълнителен гигаватчас от въглеводородно гориво - да не споменаваме въпроса за дните, 
необходими за транспортирането на това гориво от препълнен резервоар в Европа до недостатъчно снабден такъв в Азия, 
или обратното. 
Настоящите проблеми, пред които е изправена световната енергийна система, са, както Международната агенция по 
енергетика заяви наскоро, основно по отношение на широко разпространените смущения, които могат да се очакват след 
разбуждането от пандемия веднъж на век. По тази причина тези проблеми няма да осуетят преминаването към 
невъглеродна енергия. И все пак те са навременно напомняне, че енергийна система, базирана на гъвкава глобална 
търговия с горива, е огромен актив в опитите да се балансират колебанията в търсенето между регионите и сезоните. Това 
е характеристика, която бъдещите мрежи ще трябва да притежават, за да достигнат нетната въглеродна нула. 
Има няколко възможни начина за решаване на този проблем и никой не е идеален. Единият вариант е да се използват 
националните и международните електропроводи за прехвърляне на електроенергия от един регион в друг. Това е 
обещанието на предложенията за свързване на мрежата на Индия с тези в Близкия изток и Югоизточна Азия или за 
захранване на Сингапур с възобновяема електроенергия от Австралия. Изпълнението на такива връзки на големи 
разстояния през дълбоки океани обаче тества границите на нашите инженерни способности. На всичкото отгоре се 
сблъскваме с геополитически предизвикателна, когато, да речем, индийски електропровод трябва да мине през 
пакистанска територия. 
Алтернативно, съществуващият пазар на горива може да бъде преформатиран като нисковъглероден. Бихме могли да 
използваме възобновяема енергия, за да произвеждаме водород и да го доставяме по целия свят, или в елементарна 
форма, или като амоняк, но и двата процеса ще доведат до огромни загуби на ефективност от превръщането на газа във 
транспортируема форма и обратното. Като друга алтернатива, ако улавянето и съхранението на въглерод може да работи, 
можем да продължим да използваме съществуващите горива и да отстраняваме парниковите газове от вредните емисии 
- но това, както зеленият водород, е скъпа и неизпитана технология и повече нисковъглеродна, отколкото невъглеродна.  
Такива системи почти сигурно ще са необходими като резерв. Най-важният елемент обаче може да бъде пресъздаването 
на „неефективността” на сегашната енергийна система от изкопаеми горива в новата система с нулеви въглеродни емисии. 
Сред разработчиците на възобновяеми източници „съкращаването“ - ситуацията, при която се произвежда толкова много 
енергия от вятър или слънце, че мрежата не може да я побере и тя се губи - традиционно е мръсна дума. 
Въпреки това някои енергийни експерти започнаха да твърдят, че пресищането с вятърни и слънчеви мощности - 
изграждането на толкова много централи, че дори срив в предлагането или пик в търсенето не биха затегнали пазара - 
може да се окаже най-евтиният начин за изграждане на мрежа с нулев въглерод. 
Ако е така, бъдещето, към което се вглеждаме, не е това на ограничените енергийни доставки, проявление на които са 
сегашните рекордни цени за въглища и газ, а такова, при което енергията е толкова изобилна, че направо не знаем какво 
да я правим. Ако искаме да запазим добродетелите на сегашната ни неефективна енергийна система, вграждането на 
малко умишлена „неефективност” в бъдещето може би е най-добрият начин за това. 
 
√ ЕС отново е изправен пред дебат за фискалните правила 
Съюзът би могъл пак да подходи гъвкаво към тях, както направи през 2015 г. 
Европейският съюз (ЕС) е напът отново да започне дебат, от който се страхува: дали и как да реформира общите си 
фискални правила. Почти всеки намира нещо, което да не хареса в тях - твърде ограничаващи, ако искате да харчите 
повече, твърде разхлабени, ако искате другите да харчат по-малко, и твърде сложни и в двата случая. Никой обаче не 
изразява голяма надежда, че правителствата, с техните много различни нагласи към бюджетирането, ще договорят път 
напред, пише Мартин Сендбу за Financial Times. 
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Предвид лошите перспективи за споразумение, умовете в Брюксел насочиха вниманието си към това, което може да се 
направи без такова. Има „доста голяма гъвкавост“, казва Такис Тридимас, професор по европейско право в King’s College 
London. 
Един от разглежданите варианти е да се повтори изборът, направен през 2015 г., когато Европейската комисия публикува 
„съобщение“, в което се посочва, че тя ще изпълнява по-гъвкаво ролята си за наблюдение на бюджетите на държавите 
членки. Позовавайки се на свободата на действие, която правилата дават на комисията, Брюксел обяви едностранно - при 
първоначален отпор от правителствата - че ще толерира по-големи дефицити в страните, ангажирани с препоръчителните 
структурни реформи или инвестиции. 
Тридимас посочва, че така наречената гъвкава комуникация „е била свързана с това как комисията ще упражнява 
собственото си право на преценка... строго погледнато, комисията каза, че има някои възможности съгласно 
съществуващата правна рамка“. Веднъж обявено, това означаваше ангажимент на комисията да прилага правилата по 
различен начин от преди - ангажимент със законна сила, тъй като тогава страните имаха право да разчитат на него, 
коментира Тридимас. 
„Мисля, че има пространство комисията да отслаби фискалните правила чрез комуникация за „допълнителна гъвкавост“ в 
определени граници”, смята Алисия Хинарехос, професор по право в университета Макгил. 
„Разбира се, това не може да направи чудеса“, добавя тя. Но трябва да се спазва забраната за прекомерен дефицит и да 
„се съблюдават числата“, посочени в протокол към Договора от Маастрихт (толкова малко вероятно да бъде променен): 
3% от брутния вътрешен продукт за бюджетния дефицит и 60% за публичния дълг. 
Но дори и тези цифри да не се променят, Хинарехос казва, че Договорът оставя на комисията известна „свобода на 
действие, когато става въпрос за нейното мнение в края на процеса дали има прекомерен дефицит или не“. Това може да 
включва детайлите по начина за изчисление на дефицитите и дълговете, или че дори след като изчисленията са направени, 
Брюксел „се очаква да има холистична (в случая цялостна – бел. прев.) гледна точка“. 
Едно от възможните тълкувания е да се подчертае, че Договорът описва изискванията за дълга и дефицита като 
„референтни“ стойности, а не граници. Въпросът е какво трябва да означава „референтни”. Може ли например да се 
твърди, че ако съотношение към БВП от 60% е индикатор за устойчив публичен дълг, когато лихвените проценти бяха 4-5 
%, то много по-висока стойност е устойчива в днешната среда с ниски лихви? „Не бих изключил възможността този вид 
аргумент да е убедителен“, изтъква Тридимас. 
Друг очевиден начин на аргументация е, че след като ЕС и неговите държави членки са ангажирани с въглеродния преход, 
комисията може да третира това, което смята за „зелени“ разходи, по-снизходително, и дори да изключи напълно от 
изчисленията инвестициите, свързани с декарбонизацията. Според Хинарехос по такъв подход „най-малкото може да се 
спори“. 
Ако комисията все пак тръгне по пътя на „гъвкавостта“, това ще има колкото политическо, толкова и икономическо или 
правно значение. Фискалните гълъби и ястреби не са на едно мнение дали фискалните правила трябва да бъдат 
подобрени, преди да се прекрати тяхната пандемична отмяна (което трябва да се случи в края на 2022 г.), или статуквото 
може да остане компромисен вариант, ако не бъде постигнато споразумение. Нова комуникация за установяването на 
гъвкавост би изместила баланса на силите в този дебат, като промени стандартното тълкуване на съществуващите правила. 
И ако Брюксел има юридически картбланш да повтори трика от 2015 г., отново ще има значение каква политическа 
подкрепа може да получи от столиците. „Трябва да е налице убедителен наратив“, казва Тридимас, „...това е вид 
институционален разговор." 
 
БНТ 
 
√ Ще ни трябва ли сертификат, за да гласуваме на изборите?  
От ЦИК уверяват - ковид мерките няма да ограничат правото на глас. След заповедта на здравния министър за влизане 
със зелен сертификат на закрити обществени места, днес десетки хора са питали комисията - ще трябва ли сертификат и за 
да гласуват. Отговорът е - не, на този етап сертификат не се изисква, за да гласуваш. 
На 14 ноември всеки, който пожелае, ще може да гласува. 
За момента, съгласно тази заповед на здравния министър, не е необходим зелен сертификат, за да се гласува в 
изборите на 14 ноември. Мерките не се различават по никакъв начин от мерките, които бяха одобрени за 11 юли. 
Затова ние вземаме и решение в изпълнение на тези мерки и определяме как ще тече изборният процес, но все още не 
сме взели това решение и изчакваме наближаване на изборите с оглед - ситуацията е динамична, ако има промяна в 
тези мерки, да може да бъдат отразени в нашето решение, каза Росица Матева, говорител на ЦИК. 
Хората, които са под карантина и на тези избори ще могат да гласуват с подвижна кутия. 
14 дни преди изборния ден хората, поставени под карантина, ще подават заявления за това. Ще се образуват 
подвижни избирателни кутии, ще могат ако има образувани в техния район да подават заявления включително и в 
изборния ден да бъдат включени да гласуват с такава кутия, допълни Росица Матева, говорител на ЦИК. 
От ЦИК признават, че се притесняват от големия брой хора, които може да бъдат под карантина към деня на изборите. 
Ако трябва и се наложи, ще се правят допълнително консултации за състав на подвижни секционни избирателни 
комисии, тъй като съвсем е възможно да е необходим по-голям брой такива комисии да бъдат съставени, каза Росица 
Матева, говорител на ЦИК. 
От ЦИК напомнят, че избирателите трябва да бъдат активната страна в този процес като подават заявления за гласуване с 
подвижна кутия. 
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√ Румен Радев oбсъди с кметове мерките за защита на заетите във въглищната енергетика  
Президентът Румен Радев обсъди с председателя на Националното сдружение на общините в България и кметовете 
на Перник, Стара Загора и Кюстендил перспективите да се използва потенциала на европейската платформа 
"Въгледобивни региони в преход", съобщиха от прессекретариата на президента. 
По инициатива на държавния глава заедно с представители на изпълнителната власт бяха обсъдени с кметовете на 
потенциално най-засегнатите населени места от Зеления преход мерките за защита на заетите във въглищната енергетика, 
които да допринесат за запазването на заетостта и конкурентоспособността на България със съвременни и модерни 
технологии за производство на електроенергия. 
Разговорът се състоя в Дом 2 на Резиденция "Бояна“ след проведената кръгла маса на тема "Мерки за решаване на 
проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на позиция на България пред ЕС.“  
Държавният глава открои необходимостта от своевременното изготвяне на индивидуални регионални планове чрез 
задълбочено проучване за нуждите на съответното населено място, които да допринесат за по-плавния преход и 
запазването на поминъка на българските граждани. По думите му само с интегрирани усилия могат да бъдат развити 
индустриални зони и да се запазят работните места. 
"Ангажимент на държавата е да стимулира големите инвеститори, за да се открият работни места, за да се запази 
поминъкът на хората“, посочи Румен Радев. 
Представителите на местната власт подчертаха, че "Фонд за справедлив преход“ може да смекчи социалните и 
икономически ефекти на заетите в сектора. Според кметовете би било добре финансирането да се насочи основно към 
образование и преквалификация за заетите в сектора и към подпомагане на технологичните иновации на малки и средни 
предприятия в сферата на енергетиката. По думите им това е от особено значение, тъй като тези региони се различават 
значително по отношение на географското местоположение, равнището на икономическо развитие и демографските 
перспективи. 
 
√ Нови членове на Съвета на директорите на ДКК 
Александър Михайлов и Чавдар Христозов са новите членове на Съвета на директорите на Държавна консолидационна 
компания (ДКК) от квотата на представителите на държавата след проведен конкурс на Министерство на икономиката. 
Александър Михайлов има значителен опит в публични и частни дружества в областта на военно-промишления комплекс 
от 2012 година насам, като е заемал различни, включително висши ръководни, длъжности. От юли 2017 г. до октомври 
2018 г. е изпълнителен директор на „Кинтекс“ ЕАД. Притежава и административен опит в държавни ведомства. 
Чавдар Христозов има богата експертиза в областта на търговията и мениджмънта в различни дружества. През последните 
седем години е бил съветник по търговско-икономическите въпроси и ръководител на СТИВ-Москва към министерство на 
икономиката, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“. В периода 2007 – 2009 г. е бил зам.-председател на 
държавна агенция „Държавен резерв и военно временни запаси“. 
Ваня Караганева, която е независим представител на Съвета на директорите на ДКК от септември 2021, вече е представител 
на държавата след конкурса на министерството. Тя притежава богат административен опит в Народното събрание още от 
1993 година. През 2013 и 2014 г. работи като началник кабинет в министерства на служебните правителства. В 42-ото и 43-
ото Народно събрание е главен експертен сътрудник в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 
Новите членове се присъединяват към досегашния ръководен състав на ДКК, който включва Рая Каназирева (изпълнителен 
директор), Радостин Вазов и Диляна Софиянска. 
 
√ По света: Зелен сертификат въвеждат в Чехия и Сърбия 
Зелен сертификат и в Чехия. Заради скок на новозаразени в заведения и търговски обекти ще се влиза само срещу такъв 
документ. Маските на закрито отново са задължителни. 
От 23 октомври и заведенията и клубовете в Сърбия ще бъдат достъпни само с ваксинационен паспорт. Ще бъде засилен 
контролът за спазване на всички противоепидемични мерки. 
Ковид пандемията ще продължи с година повече от възможното, ако бедните държави не получат ваксините, от които се 
нуждаят. Това се казва в последния доклад на Световната здравна организация. Според нейните експерти проблемите с 
вируса ще продължат и през 2022, ако не се промени имунизационната стратегия. Данните показват, че едва 5% от 
населението на Африка е ваксинирано, средният процент имунизирани на останалите континенти е около 40 на сто. 
 
АИКБ 
 
√ КАНДИДАТСТВАЙТЕ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ЕКСПОРТЕН ХЪБ БЪЛГАРИЯ – EXPO2 
От 13.10.2021 г., български предприятия от всички сектори могат да подават своите кандидатури за обучителната програма 
„EXPO2”, чиято цел е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия. 
Прозорецът за кандидатстване е отворен до 2 ноември 2021 г., като одобрените участници ще имат възможност да се 
включат в серия от лекции на теми свързани с международния бизнес, както и в срещи с експерти от различни области на 
бизнес развитието. Всяка компания ще има собствен ментор, който да следи развитието и напредъка и в рамките на 
програмата. 
В пилотното издание на обучителна програма EXPO1 през 2021 г. участие взеха 15 български малки и средни предприятия 
– Кардинал Байтс, Биостайл, Ентегра, ТехноЛогика, Иноксис, Автоматизация на Дискретното Производство – Смолян, 
Сингъл Селд, Европак България М, Конвой-Уорлд, Дейзи Тех, Елджой, Пирос, Аяли Груп, Инова БМ, Айкхорн и Ко. 
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След програмата компаниите споделиха и първите си резултати, сред които изграждане на ефективна концепция и 
стратегия, увеличаване на производителността, износа, намиране на нови бизнес партньори и дистрибутори. 
В рамките на инициативата бяха организирани и допълнителни срещи с търговски представители зад граница на 
министерство на икономиката, които представиха възможностите за навлизане на избрани от фирмите пазари. 
За кандидатстване в настоящото издание отново задължително условие за участниците е да са 
собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения. 
Програмата ще стартира в началото на 2022 г., а форматът ще бъде хибриден. 
При интерес следва да представите попълнените документи за кандидатстване в указания срок на следната 
платформа: www.b2bconnect.bg 
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на онлайн интервю, в което ще си събеседват с експертно жури. Участието в 
програмата е безплатно. 
Повече информация можете да получите на сайта на Експортен хъб България – www.exporthub.bg 
 
БНР 
 
√ Радев защити мерките на правителството, няма да отстранява Кацаров 
Президентът защити здравните мерките на правителството. Румен Радев коментира, че кабинетът прави всичко възможно, 
за да избегне най-тежкия вариант - пълно затваряне на държавата и на икономиката, и спирането на социалния живот: 
„Това няма да се допусне и затова – виждате, ще се търсят възможно най-леките, най-гъвкавите мерки, които да дават 
свобода на всеки сектор да запази своята работоспособност, на всички хора да могат да работят. 
От думите на Радев стана ясно, че няма намерение да отстранява от длъжност здравния министър Стойчо Кацаров. 
Президентът уточни, че ако в заповедта на здравния министър за въвеждането на зеления сертификат има 
несъвършенства, те ще бъдат изгладени.  
 
√ Галина Захарова е първата номинирана за председател на ВКС 
Очаква се първата номинация за председател на Върховния касационен съд да бъде обявена в началото на заседанието 
на Висшия съдебен съвет. Тя е на Галина Захарова и е единодушна кандидатура на Пленума на ВКС. Освен днес и 
следващия четвъртък ще могат да се внасят кандидатури. 
От 84 присъствали на Пленума на Върховния касационен съд 83-ма са подкрепили Захарова. 
Тя не е взела участие в гласуването. 
Номинирана е от Търговската и Наказателната колегия на съда заради нейния професионализъм, принципност и почтеност. 
Подкрепа Галина Захарова е получила и от Гражданската колегия. Според магистратите време е за жена начело на 
Върховния касационен съд. "Нека не подчиняваме решенията си на лични пристрастия и дадем доверие на една 
диалогична, умна и креативна, с ясна визия за бъдещата работа и отговорности дама!“, пише в предложението.    
Захарова е дългогодишен наказателен съдия. В момента е заместник-председател на Върховния касационен съд. Бивш 
член е на Висшия съдебен съвет, но подаде оставка предсрочно в знак на несъгласие с кадровата му политика. 
Освен Пленума на Върховния касационен съд номинации могат да правят трима члена на Съдийската колегия и 
правосъдният министър. Дали ще се възползват, ще е ясно най-късно след седмица. 
 
√ Представители на бизнеса: Вече губим служители, десетки молби за напускане  
Някои от бизнесите, засегнати от заповедта на здравния министър, които са зависими от зелените сертификати и Covid, 
тестовете бойкотират новите мерки и заплашват с протести. Те посочват, че вече губят своите служители. 
Десетки молби за напускане постъпват към работодателите, а собствениците не знаят с какъв персонал ще отворят утре. 
Според заповедта на здравния министър всички дейности на закрито от утре ще се извършват само със зелен сертификат 
и осигурен контрол на входа на съответните обекти. 
Това означава завършен цикъл на ваксинация, преболедуване, PCR за последните 72 часа или антигенен тест в последните 
48 часа. 
Представителите на бизнесите, посочени в заповедта - фитнеси, школи, заведения, твърдят, че на практика това ги 
задължава да изискват документи и от своите служители, освен от посетителите. 
Затова собствениците не знаят дали и как ще отворят утре. 
Ричард Алибегов от Асоциацията на заведенията: 
"Това е абсолютна смърт за всички браншове, изброени в заповедта. Мога да ви кажа - имам обаждания от вълни от 
напускащи хора от различни браншове, упоменати в заповедта. Няма как да плащаш, за да ходиш на работа, защото те 
трябва през два дена да дават по 15 лева, за да се тестват. В момента тече организация в цялата страна на всички браншови 
организации, заети в тази заповед за протестни действия и бойкот и бунтове, ако искаме да работим, ако не - да затваряме. 
Всички да уволняваме хората". 
Здравният министър Стойчо Кацаров заподозря политически мотив в поведението на Асоциацията на заведенията: 
"На господин Алибегов смятам, че протестът му е по-скоро политически, отколкото друг, защото мерките, които 
приложихме по отношение на ресторантите, бяха предложени от самия него, писмено в Министерството на туризма и при 
мен". 
А Ричард Алибегов отговори: 

http://www.b2bconnect.bg/
http://www.exporthub.bg/
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"Идеята беше много хубава от туристическия бранш, само че тя беше опорочена, разбира се, от МЗ, тъй като не бяха приети 
най-важните неща, а именно - тест за антитела, защото имаме страшно много преболедували, които не са регистрирани, и 
също така всички бързи тестове да бъдат безплатни, както е в цяла Европа беше". 
 
√ Евролидерите обсъждат цените на енергията, Covid-19 и миграцията 
Цените на енергията, ситуацията с пандемията от Covid-19 и миграцията са сред темите, които европейските лидери ще 
обсъдят на заседанието си днес и утре в Брюксел. България ще бъде представена от президента Румен Радев.  
В поканата до лидерите, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел подчертава, че срещата на върха ще започне с 
дебат за скока на енергийните цени, който е голямо предизвикателство за възстановяването след пандемията и засяга 
сериозно гражданите и бизнеса. 
На базата на скорошното предложение на Европейската комисия, ръководителите ще разгледат възможностите за 
действие на ниво Европейски съюз и страни-членки, както в краткосрочен план за най-засегнатите, така и в средносрочен 
и дългосрочен план. Мишел подчертава, че пандемията още не е приключила и цифрите на заразените с Covid-19 нарастват 
в някои държави от Общността. 
В тази връзка той допълва, че има какво още да се направи по отношение колебанието към ваксините и свързаната с тях 
дезинформация. Срещата на върха за климата също ще бъде на дневен ред. Утре лидерите ще обсъждат миграцията и 
дигиталната трансформация. 
 
√ Започват преговорите за съставяне на коалиционно правителство на Германия 
В Берлин започват коалиционни преговори за съставяне на правителство след парламентарните избори в края на 
септември. 
Около масата за преговори сядат социалдемократите, либералите и Зелените в опит да съставят управляваща коалиция, 
наречена „светофар“ - по аналогия от цветовете на трите партии. 
За първи път в следвоенната си история Германия ще бъде управлявана от тройна коалиция. 
Политическите наблюдатели очакват трите партии да успеят да подпишат коалиционно споразумение преди Коледа. 
Канцлер в коалицията „светофар“ ще е сегашният вицеканцлер и финансов министър Олаф Шолц от 
социалдемократическата партия. 
Смята се, че външен министър ще бъде съпредседателката на Зелените Аналена Бербок, а финансов министър - лидерът 
на либералите Кристиан Линднер. 
Най-трудни ще са преговорите във финансовата политика. Зелените настояват за огромни инвестиции в опазването на 
климата, а либералите - за строга финансова дисциплина без поемането на нов държавен дълг. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ МЗ ще въведе локдаун до 10 дни, ако не проработи "зеленият сертификат" 
"Очакваме разбиране и сътрудничество", заяви здравният зам.-министър д-р Александър Златанов  
Министерството на здравеопазването ще въведе частичен или пълен локдаун, ако до 10 дни не проработи "зеленият 
сертификат". Това обяви от студиото на "България сутрин" зам.-министърът на здравеопазването д-р Александър 
Златанов. 
"В рамките на 10 дни ще следим внимателно пандемията и дали тези мерки дават резултат. Ако през това време не 
проработят, ние ще бъдем изправени пред единствената възможност, за да се справим с пандемията – да отидем в 
частичен или пълен локдаун", категоричен бе д-р Златанов пред Bulgaria ON AIR. 
По думите му "зеленият сертификат" се въвежда сега, защото през лятото от МЗ не са знаели как ще се развие пандемията 
и не са искали да плашат хората. 
"Означаваше да подготвяме хората и да ги плашим. От самото начало на управлението на МЗ ние не се възползваме от 
такива прийоми – да създаваме страх, за да може да накараме хората да направят нещо. По-скоро абсолютно честно е 
поведението ни към тях и очакваме разбиране и сътрудничество", обясни зам.-министърът на здравеопазването. 
Полицията и екипи на РЗИ активно проверяват за спазването на заповедта. Според д-р Златанов мерките са строги, а 
наказанието за неспазването им е от 10 000 до 50 000 лв. глоба и от 3 до 5 години затвор. Против заповедта вчера имаше 
протест в Бургас с участието на областния управител Асен Бонджев. 
"Бяха се събрали 300-400 човека пред РЗИ. Не получавайки отговори, те се насочиха към областната управа. Това са хора, 
сред тези хора имам свои съмишленици и избиратели. Нямаше как да да не им обърна внимание", сподели Бонджев. 
Междувременно стана ясно, чe от днес учениците от 5 до 12 клас в София минават на изцяло онлайн обучение. 
"Съдейки по входните нива, силен дефицит имат в начален етап, тъй като има умения, които трудно се изучават 
онлайн. Има неща, които няма да можем да постигнем дистанционно", посочи председателят на Сдружението на 
директорите в средното образование и директор на столичното 51. СУ "Елисавета Багряна" Асен Александров. 
Директорът на 51. СУ смята, че поне децата от 1 и 2 клас трябва да се обучават присъствено. "За всички до 4 клас е трудно, 
но за 1 и 2 клас е почти пагубно". 
 
√ Колко ще струва на страната ни да премине към "зелена енергия"? 
"Европейската комисия има два месеца, за да разгледа Плана за възстановяване", каза Милен Керемедчиев  
Планът за възстановяване вече е в Брюксел, но ще бъде ли одобрен? 
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"Видяхме приповдигнатата атмосфера при връчването на Плана за възстановяване. Но все пак трябва да си свалим 
розовите очила и да погледнем реалистично какво ни очаква. Важно е хората да разберат каква е самата процедура в 
следващите месеци. Европейската комисия има два месеца, за да разгледа този План за възстановяване, тя ще го 
разглежда по 11 критерия, които трябва да бъдат обосновани на 3 зони - A, B и C, като "А" е най-високият критерий за 
одобрение. Планът, който беше подготвен от ГЕРБ, не беше добре изготвен", каза бившият зам.-министър на външните 
работи и икономиката Милен Керемедчиев в студиото на "Денят ON AIR". 
Той подчерта, че нито един от проектите и мерките, които страната ни предлага, не трябва да получи "C". 
"След тези два месеца Европейската комисия внася в Съвета на ЕС Плана вече за официално одобрение. Отново около 
месец. Така че в наистина идеалните условия, които са без никакви допълнителни въпроси, връщане на проекти, говорим 
за три месеца от датата на подаване. Декември няма да може да получим аванс. На два транша годишно се отпускат 
средства, наблюдава се изпълнението на проектите и реформите. И ако има частично изпълнение на някои от проектите 
или реформите - може да има и частично изплащане на средствата", допълни Керемедчиев в ефира на Bulgaria ON AIR. 
Бившият зам.-министър на външните работи и икономиката смята, че в първите три месеца на 2021 поне да получим 13% 
от тези 13 млрд. 
"Реформите, които трябва да се направят, са много по-важни от проектите. Ще дам пример с преминаването към "зелена 
енергия". Българската промишленост е тежко зависима от природните ресурси като въглища. 8% от БВП на България се 
обуславя от производства, които зависят от въглища. Така че България без да заложи много ясни перспективи за закриване 
на този вид производства - няма да получи парите, които тя очаква. Тук е сериозен и въпросът откъде ще вземем парите, 
за да платим за всичко това. Изключително трудно е да се прогнозира точната сума, но ние трябва да генерираме или нов 
дълг, който ще е между 1-2 млрд., за да можем да стартираме тези реформи, или както, че България се присъедини към 
140 държави, които взеха решение за вдигане на данъците", обясни Милен Керемедчиев. 
И е категоричен, че Брюксел много трудно ще даде тези 13 млрд. 
А по думите му Администрацията е най-трудно реформираната сфера, защото тя винаги е "добре нахранена", за да може 
да гласува по определен начин. 
 
√ Проф. Захариев: Натрупа се много барут, броят на потенциалните военни огнища расте 
"Единственият изход е нормализиране на диалога между Вашингтон и Москва", посочи международният анализатор  
Москва се "разведе" с НАТО. Какво да очакваме от настъпилата "ледена епоха"? 
"Този ход беше напълно естествен, след като се стигна до експулсирането на огромна група от дипломати на мисията на 
Русия в Брюксел. Нещо непознато като стъпка, нито на базата на двустранните отношения на Запада и Москва, нито по 
линия на НАТО или на Европейския съюз. Москва, от една страна, беше длъжна да реагира по този начин, запазвайки 
собственото си себеуважение и давайки ясни сигнали, че тя твърдо стои на международната 
сцена", посочи международният анализатор проф. Захари Захариев в студиото на "Денят ON AIR". 
По думите му това е знак за решимост и категоричност в евентуални бъдещи действия по отношения на нарастващите 
конфликтни точки. 
"Имаме демонстрация на готовност за диалог от страна на Белия дом. Нещата обаче ще вървят към по-зле. Симптомите 
вече за това са налице", категоричен е събеседникът. 
Международният анализатор подчерта, че един от тях е именно дистанцирането на президента на Русия Владимир Путин 
от евентуални форуми, където той би могъл да контактува със западните му партньори. 
Според него е съвсем възможно да се стигне до военен конфликт. 
"Натрупва се толкова много барут на толкова много места. Броят на потенциалните военни огнища нараства все повече и 
повече. Рискът тази искра да запали бурето с барут става все по-голям. Единственият изход може да се търси към 
нормализиране на диалога между Вашингтон и Москва", уточни международният анализатор. 
Събеседникът изтъкна, че такива наченки не се виждат обаче. 
"Студената война отдавна е настъпила. Трябва да говорим за Студена война с предпоставки и наченки за една гореща 
война", добави проф. Захариев пред Bulgaria ON AIR. 
Според него процесите са се доближили до състояние на липса на контрол и на необратимост. 
"Дори да има желанието за заден ход, механизмите така са се задвижили, че много трудно може да стане това. Путин 
е прав, когато твърди, че по този път ние отиваме към никъде", смята събеседникът. 
За "газовото оръжие" на Путин, той изтъкна, че това е само и единствено спекулация. 
"Норвегия се задъхва вече и е на предела на своите възможности за износ на газ. Остава единствено да се използва 
потенциалът на Русия, като се използват пълноценно пълните мощности на "Северен поток" и на "Балкански поток" през 
нашата страна. Някои държави побързаха да се възползват от това", уточни още проф. Захариев. 
 
3e-news.net 
 
√ Екоминистерството: Разтоварването на кораба „Вера Су“ намалява риска от замърсяване на морските води  
Наблюдението върху хода на започналата спасителната операция потвърждава, че с действията по разтоварването на 
кораба постепенно ще бъде елиминиран рискът от замърсяване на морските води, съобщи Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ). А извършените пробонабирания показват наличие на нефтопродукти в морските води, обясниха 
още от екоминистерството. 
Екипите за наблюдение на МОСВ продължават да следят състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост 
до заседналия кораб с цел проследяване на операцията по разтоварване. 
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Вече са анализирани резултатите от изпитване на водните проби, взети в периода от 15 до 17 октомври, след сигнал от 
Гранична полиция за опалесценция на повърхността на водата и силна миризма на нефтопродукти в района на кораба 
„Вера Су“, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
Извършените пробонабирания показват наличие на нефтопродукти в морските води, обясниха още от екоминистерството. 
Басейнова дирекция „Черноморски район“ незабавно е уведомила ИА “Морска администрация“ и Областния управител 
на Област Добрич,  като е издала предписания за предприемане на мерки. 
На 18 и 19 октомври районът е изследван с летателен апарат - дрон, при което е констатирано петно по протежение на 
бреговата ивица в района на инцидента. 
Наблюдението върху хода на започналата спасителната операция потвърждава, че с действията по разтоварването на 
кораба постепенно ще бъде елиминиран рискът от замърсяване на морските води. 
Екипите за наблюдение на МОСВ продължават да следят състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост 
до заседналия кораб с цел проследяване на операцията по разтоварване. 
 
√ Полша настоява за отлагане на климатичните плановете на ЕС на фона на покачващите се цени на енергоносителите 
Остър спор на полския премиер с председателя на ЕК след решение на съда във Варшава  
Докато лидерите на ЕС се срещат тази седмица, за да обсъдят нарастващите цени на енергията, Варшава призова за 
задълбочен преглед на политиките на ЕС в областта на климата, включително „преразглеждане или отлагане“ на 
законодателството „Готови за 55“, което бе внесено през юли. 
Изискванията на Полша бяха изложени на хартия и разпространен преди срещата на върха на ЕС в края на миналата 
седмица, информира Euractiv. „Нарастването на цените на енергията има пряко въздействие върху всички граждани на ЕС 
и идва с особено високи социално-икономически разходи, особено за най-уязвимите домакинства. Това се случва докато 
ЕС все още се бори с дълбоката икономическа криза, причинена от COVID-19“, твърди Полша в своите аргументи. За да се 
намали въздействието върху най -бедните домакинства, Варшава призовава за преразглеждане на пакета от предложения 
за климата на ЕС от юли, наречен „Готови за 55“, който има за цел да намали емисиите на блока с поне 55% преди края на 
десетилетието. 
„Трябва да анализираме подробно всички елементи на пакета „Готови за 55“, които могат да имат отрицателно 
въздействие върху цената на енергията, и да обмислим тяхното преразглеждане или отлагане“, се казва в документа 
„Специален акцент трябва да се постави върху преразглеждането на Системата на ЕС за търговия с емисии (ETS) или 
промените в минималните нива на облагане на енергоносителите (ETD)“, се добавя в предложението. Полският документ 
се позовава на Директивата за въглеродния пазар на ЕС и данъчното облагане на енергия, според която установяват 
минимални ставки върху електроенергията. 
На срещата на върха в четвъртък лидерите на ЕС ще обсъдят предложен „набор от инструменти“ за мерки, предложени от 
Европейската комисия за справяне с покачващите се цени на енергията в общността. „Наборът с инструменти“ съдържа 
краткосрочни мерки, които държавите-членки на ЕС трябва да предприемат, като спешна подкрепа за доходите на 
домакинствата, държавна помощ за компании и целеви намаления на данъците. Европейската комисия настоява също 
така всяка краткосрочна мярка, приета на национално ниво, да бъде в съответствие с вътрешния енергиен пазар на ЕС и 
дългосрочните планове за намаляване на емисиите. 
СТЕ реформа 
Но полският документ отива по -далеч и предлага спешна реформа на въглеродния пазар в ЕС преди приемането на пакета 
„Готови за 55“. Тази реформа включва действия за ограничаване на спекулациите чрез въвеждане на „лимити за 
транзакции или данък върху транзакциите за финансови субекти“, работещи на въглеродния пазар на ЕС, и „ограничаване 
на достъпа до СТЕ на ЕС“ за компании, чиито емисии се регулират на ниво ЕС. Полският документ предлага също така да 
се изключат „определени финансови субекти“ като банки и хедж фондове от търговете за СТЕ през първото тримесечие на 
всяка година, за да се даде достатъчно време на компаниите, обхванати от СТЕ, да купуват квоти на пазара. 
Други изисквания в полския документ включват създаването на „нови финансови механизми“ на ниво ЕС за финансиране 
на енергийния преход, „независимо от настоящата дискусия за разширяване на СТЕ върху сградния и транспортния 
сектор“.Документът също така предлага мерки за преодоляване на зависимостта от руския "Газпром", въпреки че името 
на концерна не се споменава в самия документ. 
„Доставките на газ не могат да се третират като политически инструмент. Оставянето на съществуващите тръбопроводи и 
капацитети да се използват непълноценно за съхранение и доставки на фона на недостига е ясен знак за манипулиране на 
пазара “, се казва в документа, призовавайки за„ незабавно “стартиране на процедури„ с цел предотвратяване на 
незаконните практики на доминиращите доставчици на пазара нагоре по веригата “. 
Изискванията на Полша за преразглеждане на СТЕ са дългогодишни и отразяват опасенията на Варшава, че политиките на 
ЕС в областта на климата ще бъдат по-предизвикателни и скъпи за изпълнение за по-бедните държави-членки на ЕС. 
Европейската комисия се опита да смекчи тези страхове, като внесе предложения за създаване на социален фонд за 
климата и удвои наличното финансиране, за да помогне на по -бедните държави -членки на ЕС да инвестират в чиста 
енергия. През май тази година законодателите на ЕС също дадоха окончателното си одобрение на Фонд за справедлив 
преход в размер на 17,5 милиарда евро, съчетаващ парични средства от бюджета на ЕС и 800 милиарда евро Фонд за 
възстановяване на COVID-19. 
Съдебна сага 
Междувременно премиерът на Полша Матеуш Моравецки обвини Евросъюза в изнудване. Той влезе в остър спор с 
председателя на Комисията Урсула Фон дер Лайен, която заплаши Варшава със санкции. Дебатът се разгорещи, заради 
решение на полския Конституционен съд, което отхвърля ключови части от европейското право. 
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Комисията проучва в детайли решението на полския Конституционен съд, което отхвърли основния принцип на Евросъюза 
- а именно, че европейското право е над националното законодателство. 
"Изключително съм притеснена. Това решение поставя под въпрос основите на Евросъюза. Европейският правен ред е 
директно застрашен", заяви Фон дер Лайен. 
Еврокомисията ще вземе мерки срещу Полша заради неспазването на върховенството на закона, заплаши Урсула фон дер 
Лайен. 
Вариантите за действие срещу Полша са три - преразглеждане на решението на полския Конституционен съд, ограничаване 
на част от правата на Полша като държава-член и спиране на някои от предвидените за страната европейски средства. 
Полският премиер определи тези мерки като изнудване. "Процесът днес стигна до момента, в който трябва да се каже 
"стоп". В Съюза има ясни граници и не трябва да мълчим, когато някой ги преминава", подчерта Моравецки. 
Евродепутатите изразиха опасения, че казусът с Полша може да позволи по-лесна политическа намеса в съдебните 
решения и да наруши целостта на Съюза. След съдебното решение се заговори, че Полша ще напусне Съюза, подобно на 
Великобритания. Премиерът Моравецки обаче нарече слуховете "фалшиви новини".   
 
√ МААЕ: Инвестициите в атомна енергия са най-добрия преход към устойчива безвъглеродна система 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) представи основни аргументи за бързото развитие на атомната 
енергетика на фона на постепенния отказ от въглища. Те са описани в новата брошура „Атомната енергетика за 
безвъглероден свят“, която ще бъде представена на климатичната среща на ООН през ноември в Глазгоу, информира 
world-nuclear-news. 
Целта е да се аргументира научно доказана политика и да се насърчат инвестициите в атомна енергия. „Атомната 
енергетика трябва да заеме своето място на масата на преговори при обсъждане на енергийната и климатична политика“, 
отбеляза при представяне на брошурата генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси. 
По въпроса за таксономията на ЕС и включването на атомната енергия в общата система за класификация, която да 
насърчава инвестиции в устойчив растеж, Гроси посочи, че „атомната енергетика е с екологично неутрални характеристики 
и това трябва ще бъде взето под внимание“. 
В документа се подчертава колко важно е поддържането на настоящите атомни мощности в работно състояние. Според 
МААЕ, удължаването на срока на експлоатация на АЕЦ от 40 на 60 години ще позволи да се запази 95 гигавата 
нисковъглеродно производство до 2025 година и още 90 гигавата до 2030 г. 
Инвестиционните разходи за това ще са 650 долара за киловат за проекти за удължаване на експлоатацията на атомните 
централи в голяма част от Европа и САЩ и ще създадат до 370 000 работни места в рамките на десетилетие. 
„Инвестициите в атомната енергетика са едни от най-ефективните действия за устойчиво възстановяване на икономиките 
след пандемията, както и за преход към устойчива безвъглеродна енергийна система“, заявяват от МААЕ. 
 
√ CAN Europe: Европа се нуждае от огромно разгръщане на вятърната и слънчева енергия, за да избегне климатичната 
криза 
Европа се нуждае от небивало разгръщане на вятърната и слънчевата енергия, за да избегне влошаване на климатичните 
проблеми. Това гласи призив за действие, отправен днес от мрежата CAN Europe ("Клаймът екшън нетуърк" Европа), в 
която членуват 185 организации от целия континент, представляващи над 40 милиона европейски граждани. Те настояват 
за по-бърз, справедлив и устойчив енергиен преход към 100 процента възобновяема енергия до 2040 година, съобщиха от 
мрежата. 
Възобновяемата електроенергия, главно от соларни и вятърни мощности, е ключова за този преход. От съществено 
значение е цялото ни електричество да идва от възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) до 2035 година, твърдят от CAN 
Europe. 
Европа преживя лято на екстремни пожари и наводнения, причинени от климатичните промени. Научната общност 
предупреди през август, че времето за справяне със заплахата изтича. Ключовият доклад на Междуправителствената 
комисия по климатичните промени (IPCC) показа на световните лидери, че бъдещето изглежда ужасно, но и че все още 
имаме възможност да спрем извънредна климатична ситуация, ако действаме незабавно и намалим драстично емисиите 
през това десетилетие. Тези лидери ще се съберат през ноември на конференцията на ООН по изменението на климата 
COP26 в Глазгоу, за да ускорят международните преговори за климата. 
В документа европейските правителства са призовани да осигурят възможност за бърз и справедлив преход от изкопаеми 
горива към 100 процента възобновяеми източници, обхващащи всички сектори като сгради, промишленост и транспорт до 
2040 година, в съчетание с мерки за значително намаляване на търсенето на енергия. 
Възобновяемата електроенергия, главно от слънце и вятър, трябва да бъде "гръбнакът" на нашата енергийна система, 
водейки до декарбонизация във всички останали сектори. В допълнение членовете и съюзниците на CAN Europe от 
страните от Централна и Източна Европа са изготвили отворено писмо до своите правителства с конкретни препоръки за 
региона. 
Призивът на CAN Europe е отправен в момент, когато лидерите на ЕС се събират утре на Европейски съвет в Брюксел (21-
22 октомври), за да обсъдят нарастващите цени на енергията и мерките за справяне с кризата, разпространяваща се из 
Европа. 
"Настоящата криза, надуваща сметките за електроенергия, е още едно силно напомняне за спешната необходимост от 
преминаване от изкопаеми горива към система с изцяло възобновяема енергия. Истината е, че просто не можем да си 
позволим екологичните, икономическите и социалните разходи за изкопаемите горива. Лидерите на ЕС трябва да избягват 
краткосрочните бързи поправки, а вместо това да активизират усилията за ускоряване на разпространението на слънчевата 
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и вятърната енергия, като същевременно положат повече усилия за намаляване на потреблението на енергия", казва 
Вендел Трио, директор на CAN Europe, цитиран в съобщението. 
"Можем и трябва да постигнем система от 100 процента възобновяема енергия до 2040 година и едновременно да се 
стремим към екологичните и социалните цели. Изцяло и единствено производство на възобновяема енергия до 2035 
година трябва да бъде основен контролен пункт по този път. Европа има до голяма степен неизползван вътрешен 
потенциал за възобновяема енергия, който, съчетан с огромна подкрепа от гражданите за развитието на слънчевата и 
вятърната енергия, предоставя възможност, която не е за изпускане", допълва Вендел Трио. 
Проучване на "ЮГав" (YouGov) на обществените нагласи към вятърната и слънчевата енергия в десет европейски държави, 
публикувано днес, показва силна подкрепа (86 процента) за мерките, необходими за постигане на скока на 
възобновяемата енергия, за който CAN Европа призовава, както и за пряк принос на хората в производството на соларна и 
вятърна енергия. 84 на сто от интервюираните са за повече слънчева енергия в квартала си, докато 70 на сто подкрепят 
изграждането на вятърни турбини в непосредствена близост до мястото, където живеят. Подкрепата за наземни вятърни 
паркове се увеличава още повече, достигайки 76 процента, при положение че местните общности са ангажирани чрез 
създаване на местни работни места, споделени печалби и собственост, както и консултации по планиране и опазване на 
природата. 
Подкрепата за вятърни и соларни проекти е още по-голяма сред хората, които вече живеят близо до такъв във всяка от 
страните. В Европа 77 процента от населението, живеещо в близост до вятърна електроцентрала, би подкрепило повече 
турбини, построени в съседство, а 84 процента от тези, които живеят до слънчев парк, приветстват повече панели. 
Подкрепата за вятърна и слънчева енергия се покачва рязко, когато хората са съсобственици на проектите и има местни 
ползи - по-ниски сметки (81 на сто) или местни работни места (72 на сто). Значително мнозинство от анкетираните смятат, 
че правителството им трябва да помогне за финансиране на слънчева енергия по покривите (81 процента) и да гарантира, 
че всички нови сгради имат такава енергия (68 процента). Три четвърти (76 процента) от възрастните в десетте държави са 
загрижени за въздействието върху климатичните промени, докато само 18 на сто са на мнение, че правителството им прави 
всичко възможно, за да се справи със заплахата. 
Под този призив за действие "Заедно за 100% възобновяема Европа: Просперираща. Устойчива. За всички" ще работим за 
по-голямо разгръщане на слънчевата и вятърната енергия, която е от полза за хората и подкрепя опазването и 
възстановяването на природата, казва Седа Орхан, координатор на кампанията за възобновяема енергия в CAN Europe. По 
думите й сега е десетилетието това да се случи. "Наред с правителствата, се нуждаем и от местни власти и общини, 
инвеститори и бизнеси, за да извлечем ползите от 100 процента възобновяема енергия", заключава координаторката. 
 
В. Банкеръ 
 
√ България ще настоява за европейски отговор на цените тока  
Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което 
ще се проведе на 21-22 октомври в Брюксел. По време на срещата ще бъдат обсъдени темите Ковид, цифровизация, 
цени на енергията, миграция, търговия. 
Лидерите ще направят преглед на епидемичната обстановка и актуалното състояние на процеса на ваксиниране. 
Специално внимание ще бъде обърнато на ускоряването споделянето на ваксини с трети страни в изпълнение на поетите 
ангажименти. Акцент ще бъде поставен и върху изграждането на Европейския здравен съюз и на новосъздадения 
Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации. 
Европейският съвет ще обсъди скорошното покачване на цените на енергията, което оказва отрицателно въздействие 
върху бизнеса и потребителите. България счита, че решаването на този въпрос в Европа изисква дебат и координирани 
действия на равнище ЕС. Общият европейски подход ще даде повече сигурност и възможност за предвидимост за 
държавите членки при прилагане на допълнителни национални мерки в кризисни ситуации. Подобен европейски 
кризисен механизъм следва да предлага разнообразни мерки, които да позволяват да се прилагат съобразно 
националните особености на отделните държави членки. 
В дискусията по темата цифровизация ще бъдат засегнати въпроси като цифровите умения, цифровата свързаност, 
цифровото образование, обмена на данни, увеличаване на производството на микрочипове в ЕС и киберсигурността. 
Според българската позиция само ясни общи цели, съвместни действия и тясно сътрудничество на всички равнища - органи 
на ЕС, държави членки, предприятия и общество, ще дадат възможност на Европа да се превърне в лидер в света на 
цифровата трансформация. 
В рамките на срещата ще бъдат разгледани и външните аспекти на миграцията. България подкрепя засилена дейност на 
ЕС във външното измерение за предотвратяване на нелегалната миграция и възникване на кризисни ситуации по външните 
граници на Съюза. 
По темата търговия ще бъде проведена стратегическа дискусия, като лидерите ще обсъдят как най-ефективно да бъде 
използвана търговията като един от основните инструменти на ЕС за постигането на външнополитически цели. 
 
√ Летният туризъм на печалба, а зимният фалира преди сезона  
Националният борд по туризъм (НБТ) ще настоява 9-процентовия ДДС за ски услугите (лифтове), хотелите, туроператорите 
и ресторантите да бъде запазен и през следващата година. Мотивите са, че мярката ще подпомогне на бизнеса и ще 
стимулира реанимацията на сектора. Освен това, държавата трябва да поеме още няколко разхода на хотелиерите, защото 
те продължавали да изнемогват - 100% такса "Смет" и 50% данък "Сгради".  
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"Дори обектите, които не работят, продължават да дължат данък "Сгради" и такса "Смет". Напомняме, че 
хотелският бизнес е единственият, който не е подпомогнат от държавата. Готови сме и с други конкретни 
предложения, които да представим по време на предстоящото обсъждане на Закона за държавния бюджет за 
следващата година", обяви в ефира на една от националните телевизии в четвъртък (13 октомври) изпълнителният 
директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. И напоително обясни откъде извират страховете на 
колегите й. 
Зимният туризъм първи щял да посрещне щетите от ниската ваксинация, скъпия ток и липсата на кадри. Доказателствата 
били няколко: острата кадрова криза, предизвикана от все по-голямото текучество в бранша; 
невъзможност да се калкулират цените за лифтовете и ски влековете 
заради постоянното поскъпване на електроенергията; неяснотите по въпроса дали ДДС за бранша остава 9% и през 2022 
г.; непрекъснатото пандемично "почервеняване" на отделни части от България, Балканите, Европа и света и т.н. 
Не искаме да се правим на циници, защото проблемите в туристическия бизнес наистина не са малко и малки. В същото 
време обаче те изобщо не са някакво чудо невиждано, че от март миналата година държавата да се грижи единствено за 
хотелиерското и кръчмарското оцеляване. Защото със същите проблеми всеки ден се сблъскваме абсолютно всички. Без 
значение дали посрещаме и изпращаме гости, дали произвеждаме електродвигатели или вестници, дали превозваме 
хора, добитък или товари. Точно като във вица за триглавата ламя сме - ако една от главите се напие, на другите две също 
им става лошо и им се вие свят. 
Защо тогава на номерът минава само при определени хора и бизнеси? Логичен въпрос, отговор... няма. Нито логичен, нито 
абсурден. И най-вероятно затова никой няма представа с какво театралните артисти са по-ценни за държавата от 
художниците, хотелиерите - от животновъдите, а собствениците на барове и ресторанти - от председателите на читалищни 
настоятелства. 
Другият логичен въпрос е докога богоизбраните и техните покровители във властта ще смятат всички нас - останалите - за 
наивници (меко казано)? Или по-скоро за индивиди, част от които не могат да четат, а другите - не знаят какво да четат? 
Същите тези вопли откъм Националния борд по туризъм и кръчмарските асоциации и сдружения ги слушахме и миналата 
есен, и тази пролет. то не бяха черни прогнози, то не бяха браншови катаклизми, то не беше ад под небето и под водата.  
Стигна се дотам, че въпросната Полина Карастоянова - този път в ефира на БНТ - формулира рецепта за излизане от кризата, 
която поне още една петилетка ще бъде безалтернативен претендент за вписване в Книгата на рекордите "Гинес": за да 
облекчи тежката участ на бранша и да направи крайморския престой на нашите и чуждите туристи евтин и приятен, 
концесионерите на плажовете да не плащат концесионни такси, 
а с този разход да се нагърби държавата. 
Всъщност, за малко да сгрешим - не с много, но все пак... За първото място претендира и наложената вече практика 
държавата да плаща на авиопревозвачите по 30-35 евро за всеки пасажер, стъпил на българска земя. 
Кое тук е малоумното ли? Ами всичко, гласи най-верният отговор. Защото самолетните компании нямат абсолютно никакъв 
принос за пристигането на един турист  в "Слънчев бряг", например. Заслугата е или на туроператора, или на мениджърите 
на хотела, или на рекламната дирекция на комплекса. Все едно държавата да плаща на фирмите превозвачи по 10 лева за 
всяка консерва с маслини, докарана от Гърция. 
Хайде да не се разсейваме, че ще изтървем основното. 
Ден преди Националния борд по туризма да се ожали и да изпроси от правителството още малко данъчна благосклонност, 
в публичното пространство се завъртя равносметката от летния сезон. Данните са такива, че всички страхове за провал са 
по-скоро смешни, отколкото безпочвени. 
През август, например, приходите от нощувки в местата за настаняване с над 10 легла (хотели, мотели, къмпинги, хижи и 
др.) са достигнали 357.2 млн. лв., което означава увеличение със 79.8% спрямо август 2020 година. Броят на платените 
нощувки е 5.362 милиона, а броят на туристите - 1.325 милиона. 
И още няколко данни, защото и ние сме като Москва - не вярваме на сълзи, защото много често те се оказват крокодилски. 
През август 2021 г. са работили 3058 обекта с над 10 легла. Броят на стаите е 126 500 стаи, а броят на леглата - 287.6 хиляди. 
В сравнение с август 2020 г., общият брой на местата за настаняване се е увеличил с 5.6%, а броят на леглата в тях - с 11.4 
на сто. 
Е, пита се в задачата, след като цяла зима и цяла пролет туристическият бранш рева и подсмърча, че летния сезон е 
провален още преди да е започнал, защо отново трябва да му вярваме безрезервно и безкритично? 
Всъщност, защо никой не иска да каже кой от "летните" доставчици на туристически услуги е признал 100 процента от 
приходите и е платил авансово най-малко 50% от дължимите данъци? 
Точно така - много искаме... 
 
√ Най-добрите и най-слабите пенсионни системи на 2021-а 
Пенсионната система на Исландия е оценена като най-добрата в света още при дебюта си в 13-о годишно издание на 
Глобалния пенсионен индекс на Институт "Мърсър СФА", публикуван на 19 октомври. Следват Нидерландия и Дания, които 
десет години водят оспорвана битка за първото място.    
Глобалния пенсионен индекс на Институт "Мърсър СФА" (MCGPI) е задълбочено изследване на световната пенсионна 
система в 43 държави, обхващащо две трети от населението на планетата. Оценките се формират на базата на над 50 
критерия и на три под-индекси: адекватност, устойчивост и интегриране. Използваните критерии за оценка откриват 
недостатъците в отделните системи и предлагат възможни сфери за реформи, които биха позволили по-адекватни и 
устойчиви пенсионни възнаграждения. 
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Последното проучване разкрива, че нито една система не е перфектна. Особено тревожна е пенсионната пропаст между 
половете - проблем, вкоренен във всяка от анализираните държави. Жените все още получават по-ниски пенсии от мъжете 
заради натрупани по-скромни суми от пенсионни отчисления. Анализите на MCGPI показват, че това явление е 
повсеместно в глобален аспект, независимо от значителните регионални различия в приходите.  
Заключението за водещите три системи, които са във върховата зона "А" (с оценки, съответно 84.2, 83.5 и 82), е, че са 
устойчиви и добре управлявани и осигуряват достойни доходи на индивидите. В челната десятка са още Израел (77.1), 
Норвегия (75.2), Австралия (75), Финландия (73.3), Швеция (72.9), Великобритания (71.6) и Сингапур (70.7). 
В дъното на класацията е Тайланд с коефициент 40.6. Преди него са Аржентина (41.5) и Филипините (42.7 точки). И в трите 
системи са констатирани "сериозни слабости и/или пропуски, за които трябва да се предприемат мерки". 
Резултатите на 11 държави, между които Индия и Южна Корея, са се понижили през тази година в хода на световната битка 
за ограничаване на пораженията от коронавируса върху икономиките.  
Най-сериозен напредък спрямо миналата година са постигнали Великобритания с деветото си място и Китай, който е 28-
и. Това, според анализаторите, е резултат от проведените значителни пенсионни реформи. Съединените щати също са 
повишили оценката си (от 60.3 точки през миналата година на 61.4 през тази) и са на 19-а позиция. Те биха могли да се 
придвижат още по-напред, ако повишат минималната пенсия на пенсионерите с най-ниски доходи.  
Сложната пандемична обстановка на забавен растеж на трудовите възнаграждения, невиждано ниски лихвени проценти 
и свиващи се доходи от много класове активи, оказва допълнителен финансов натиск върху съществуващите пенсионни 
системи, отбелязват авторите на проучването. Дейвид Нокс - старши партньор в "Мърсър" и водеш автор на доклада, обаче 
смята, че "въпреки предизвикателствата не е време да се удрят спирачки на пенсионната реформа и на практика е дошъл 
моментът за ускоряването й". 
 
Мениджър 
 
√ Общините ще получат над 5 млн. лв. за развитие на образованието 
Общините ще получат 5 288 076 лв. за дейности по пет национални програми за развитие на образованието през 2021 г. 
Това стана ясно след редовното заседание на Министерския съвет днес. 
Правителството отпусна 3 499 319 лева по Националната програма "Без свободен час”. От тях 2 484 799 лева са за учители, 
които заместват свои колеги в периода от 1 ноември 2020 г. до 30 юни 2021 г. За един учебен/астрономически час се 
възстановяват до 10,50 лв. за учител, който замества в населеното място по настоящия му адрес, и до 12,50 лв. – в извън 
населеното място. 
167 200 лева се предоставят на педагогически специалисти, които работят вместо свои колеги в трета и четвърта 
подготвителна група, както и в смесени групи, в които пет и шестгодишните деца са повече от половината от състава на 
групата. Останалите 847 320 лева са предвидени за консумативи (интернет) за учителите при онлайн обучение. 
По Национална програма "Ученически олимпиади и състезания“ се отпускат 1 198 015 лева. Средствата се разпределят 
сред 204 училища за подготовка на ученици за участия в олимпиади. Допълнителните занятия ще засилят интереса на 
децата към национални и международни олимпиади и състезания. 
Кабинетът одобри 307 433 лева по Националната програма "Заедно в грижата за всеки ученик”. От тях 189 708 лева са за 
проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио, съдържащо информация 
за успеха на детето по всички учебни предмети. Тази дейност се изпълнява от начални учители, за което те получават 
допълнително възнаграждение. 
Над 23 400 лева се предоставят на 53 училища за екипна работа между учители от детски градини и начален етап на 
основното образование. Други 94 293 лева са за съвместна работа между педагози от начален и прогимназиален етап. 
Дейностите улесняват прехода на учениците между отделните етапи и създават партньорства и мрежи между училищата. 
По Национална програма "Заедно за всяко дете” се отделят 86 570 лева. Средствата се за 13 детски градини и 26 училища. 
Те ще се използват за финансиране на дейности на екипите за обхват. Планирани са срещи с родители и другите членове 
на семействата за привличане и ангажиране на всички заинтересовани страни с цел обхващане и задържане на децата и 
учениците в системата на образованието. 
70 училища ще получат 196 739 лева по Национална програма "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на 
българската армия“. Ученици ще разработват проекти, свързани с изследване на историческото минало на българската 
армия, създаване на кът в училището, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската 
армия – 6 май. Целта е да се засили интересът на учениците към историята и постиженията на българската армия, както и 
да се изградят училищни традиции, свързани с патриотичното възпитание.  
 
√ МВФ не очаква инфлационна спирала в Европа 
Международният валутен фонд (МВФ) не очаква инфлационна спирала в Европа и прогнозира, че инфлацията, 
поддържана от цените на енергията, ще отслабне, заяви ръководителят на фонда по дълга на Европа Алфред Камер, 
цитиран от Ройтерс. Камер не очаква втора вълна инфлационен ефект в Европа като следствие от слабия европейски пазар 
на труда. 
По думите му, Европейската централна банка може да реагира на безпокойствата от по-дълбока инфлация. 
Камер представи данни от доклада на фонда за регионалните икономически перспективи в Европа. За страната ни МВФ 
потвърждава преразгледаната си към повишение прогноза за нарастването на реалния БВП на България до 4,5 на сто тази 
година, без промяна на равнище 4,4 на сто догодина и до 4,0 на сто през 2023 година спрямо -4,2 на сто през 2020 година. 
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Прогнозите на МВФ за България от април бяха за икономически растеж от 4,4 на сто през 2021 година, 4,4 на сто през 2022 
година и 3,9 на сто през 2023 година. По отношение на инфлацията, фондът преразглежда в новите си прогнози 
очакванията си към повишение с 1,1 пункта за тази година (до 2,1 на сто спрямо заложените през април 1,0 на сто), а за 
2022 и 2023 година ги коригира надолу с 0,1 пункта до 1,9 на сто и за двете години спрямо предишните очаквания за 2,0 
на сто инфлация. За 2020 година инфлацията е била на равнище 1,2 на сто. 
 
√ Годишната инфлация се е ускорила в ЕС и Еврозоната 
Годишната инфлация се е ускорила до 3,6 на сто в ЕС и 3,4 на сто в Еврозоната през септември, съобщи Евростат на сайта 
си. 
През същия месец на миналата година показателят бе 0,3 на сто в ЕС и минус 0,3 на сто във валутния съюз, а през август 
2021 г. - съответно 3,2 на сто и 3 на сто. 
Най-ниска годишна инфлация миналия месец е отчетена в Малта (0,7 на сто), Португалия (1,3 на сто) и Гърция (1,9 на сто). 
Най-висок е бил инфлационният темп в Естония, Литва (по 6,4 на сто) и Полша (5,6 на сто). 

 
За България се отчита темп от 4 на сто спрямо 2,5 на сто през август и 0,6 на сто през септември 2020 година. 
Спрямо август инфлацията се е понижила в една страна от ЕС, останала е стабилна също в една и се е повишила в 25 членки 
на общността. 
През септември най-голям принос за повишението на цените в еврозоната е имала енергията (+1,63 процентни пункта), 
следвана от услугите (+0,72 процентни пункта), неенергийните промишлени стоки (+0,57 процентни пункта) и храните, 
алкохола и тютюневите изделия (+0,44 процентни пункта). 
 
√ Литва и Полша свързват газопреносните си системи 
Полагането на газопровода до Полша, който ще свързва газовите мрежи на Литва със Западна Европа, е завършено. Това 
съобщи операторът на литовската газопреносна система Amber Grid, цитиран от ТАСС.  
Досега сухопътните газови мрежи на Литва бяха интегрирани само в източна посока и нямаха достъп до Запада. Сега 
проектът за около 500 милиона евро, осигурява връзка със съседна Полша - 522 км тръбопровод с диаметър 700 мм, 
включително 357 км през Полша и 165 км в Литва.  
Първите километри по маршрута за Полша бяха заварени през февруари тази година. Както отбелязва Amber Grid, около 
95% от строителните работи са завършени от литовска страна. 
"Сега е необходимо да се завърши инсталирането на оборудване и да се извършат неговите тестове. Природният газ ще 
тръгне по трасето през 2022 г.", уточни операторът.  
 
√ Лек ръст на борсите в Европа 
Европейските се повишиха минимално в следобедната търговия в сряда, след като добрите финансови резултати на Nestle 
компенсираха разочароващите отчети на Kering и Asml, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,83 пункта, или 0,18%„ до 469,41 пункта. Немският показател DAX 
напредна с 9,05 пункта, или 0,06%, до 15 524,88 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 1,26 
пункта, или 0,02%, до 7 218,79 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 2,16 пункта, или 0,03%, до 6 672,01 пункта. 
Докато тече сезона на отчетите за третото тримесечие, инвеститорите се тревожат за въздействието на по-високите 
разходи върху корпоративните печалби, дължащи се проблемите с веригата на доставки, недостига на работна ръка и 
очакваното свиване на стимулите от централните банки. 
„Летвата за печалбите, която бе поставена в началото на тази година, е твърде висока. Трудно ще е тези резултати да бъдат 
надминати“, коментира Анна Ступнитская от Fidelity International. 
„В същото време доходността по облигациите продължава да нараства, което е сигнал, че пазарите взимат предвид 
намаляването на подкрепата от централните банки“, добави тя. 

https://tass.ru/ekonomika/12712565
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Акциите на Nestle поскъпнаха с 3%, след като гигантът в хранителната индустрия повиши прогнозата си за продажбите за 
цялата година на фона на ръст от 6,5% на органичните продажби през третото тримесечие. Този резултат подкрепи и 
конкурентната компания Unilever, чиито акции поскъпнаха с 3%. 
Цената на книжата на френската компания за луксозни стоки Kering се понижи с 4%, след като продажбите на водещия й 
бранд Gucci не отговориха на пазарните очаквания заради забавяне на възстановяването на продажбите, особено в Азия. 
Акциите на ASML Holdings, който е ключов производител на компоненти за чипове, поевтиняха с 1,3%, след като прогнозата 
на компанията за продажби през четвъртото тримесечие. 
Очакванията са печалбите на компаниите от STOXX 600 да са нараснали с 47,6% до 96,1 млрд. евро през третото 
тримесечие, сочат данните на Refinitiv IBES. Предишната прогноза бе за ръст от 46,7%. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в във вторник, подкрепени от добрите корпоративни отчети за 
третото тримесечие, които облекчиха опасенията, че пандемията и нарастващите разходи ще попречат на 
възстановяването на печалбите, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши със 198,7 пункта, или 0,56%, до 35 457,31 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 33,17 пункта, или 0,74%, до 4 519,63 пункта, записвайки пети пореден ден на ръст. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 107,28 пункта, или 0,71%, до 15 129,09 пункта. 
Dow и S&P 500 са на по-малко от процент от рекордните си върхове. 
Акциите на Dow – Travelers поскъпнаха с 1,64%, след като финансовите резултати на застрахователната компания за 
последното тримесечие надминаха очакванията. 
По-добре от прогнозираното се представи и Johnson & Johnson, чиито акции поскъпнаха с 2,34%. Компанията отчете 
печалба на акция от 2,60 долара при очаквана печалба от 2,35 долара за акция. Приходите на фирмата обаче не отговориха 
на очакванията – 23,34 млрд. долара при прогноза за 23,72 млрд. долара. 
Бичата тенденция бе подкрепена и от Procter & Gamble, която също представи по-добри тримесечни данни. Цената на 
книжата на производителя на потребителски обаче се понижи с 1,18%, след като той предупреди, че готви увеличение на 
цените, с което да покри нарастващите разходи за суровини и превоз. 
Акциите на Walmart поскъпнаха с 2,12%, след като Goldman Sachs прогнозира, че цената на книжата на търговеца на дребно 
може да се повиши с близо 40%. 
Към вторник 82% от компаниите от S&P 500, представили финансовите си резултати за тримесечие, надминаха очакванията 
на пазара. На база на тези резултати и прогнозите за предстоящите отчети се очаква печалбата за третото тримесечие на 
компаниите от S&P500 да нарасне с 30%, сочат данни на FactSet. 
Макар че отчетите са добри, инвеститорите внимават и за коментари от корпоративна Америка по въпросите с веригата на 
доставки и инфлацията. 
„Финансовият сектор даде добър старт на сезона на отчетите, но ако трябва да бъдем честни, проблемите с COVID и 
веригата на доставки не влияят на тази група от компании. Интересно е какво ще покажат другите сектори за здравето на 
икономическото възстановяване “, коментира Райън Детрик, главен пазарен стратег в LPL Financial. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в сряда, 
след като Китайската централна банка остави лихвите непроменени, предаде Си Ен Би Си. 
Китайската централна банка запази едногодишния лихвен процент по заемите на ниво от 3,85%, а петгодишният лихвен 
процент - на ниво от 4,65%. Това е 18-и пореден месец без промяна на лихвите. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 6,15 пункта, или 0,17%, до 3 587 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 2,60 пункта от стойността си, или 0,11%, завършвайки сесията при 
ниво от 2 420,04 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна с 348,81 пункта, или 1,35%, до 26 136,02 пункта. 
Листнатите в Хонконг акции на Tencent, Alibaba и Meituan поскъпнаха с 2,10%, 6,67% и 2,87%. 
На борсите се отрази и доклада на Международния валутен фонд, който понижи прогнозата си за икономическия растеж 
в Азия за 2021 г. на 6,5%. Априлската прогноза на МВФ бе за ръст от 7,6%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 40,03 пункта, или 0,14%, до 29 255,55 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi се понижи с 15,91 пункта, или 0,53%, до 3 013,13 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 записа ръст от 38,8 пункта, или 0,53%, до 7 413,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижени. Основният индекс SOFIX отчете спад от 9,61 пункта, 
или 1,65%, до 571,57 пункта. BGBX40 се понижи с 1,21 пункта, или 0,90%, до 133,35 пункта. BGTR30 изтри 2,87 пункта от 
стойността си, или 0,44%, до 659,94 пункта.  BGREIT се понижи с 0,25 пункта, или 0,16%, до 160,32 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ БНБ: От 1 януари 2022 г. започва прилагането на Насоки относно измерване на риска  
Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки относно критериите за използване 
на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013" (EBA/GL/2021/07 от 13 
юли 2021 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница. 
С тези Насоки се определят критериите за използването на входящи данни в модела за измерване на риска, посочен в член 
325бв, във връзка с член 325бз, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Насоки EBA/GL/2021/07 са следствие от 
въвеждането на ниво Европейски съюз на ревизираната регулаторна рамка Базел III в частта за т.нар. фундаментален 
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преглед на търговския портфейл и са пряко свързани с прилаганият от кредитните институции „подход на алтернативните 
вътрешни модели" в съответствие с трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013. 
 
√ Теми и гости в сутрешните 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Преболедувалите COVID с антитела - нито за ваксина, нито за сертификат 
в. Труд - Президентът и Петков-ортаци в нова лъжа 
в. Телеграф - Пред сцената с ваксина, без - на балкона 
в. Монитор - БГ токът за бизнеса 3 пъти по-скъп от германския 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Всички членки на ЕС искат COVID сертификат, но повечето имат над 50% ваксинирани 
в. 24 часа - Предпоследно: 80 вместо 50 лв. директни пари за скъпия ток 
в. Труд - Пращат вкъщи всички ученици в София 
в. Труд - Локдаун - да, но за служебния кабинет на Румен Радев 
в. Телеграф - Герб и Бсп искат оставката на Кацаров 
в. Телеграф - Моловете празни, опашки за ваксина 
в. Монитор - 77% от родителите учили онлайн заедно децата 
в. Монитор - За вота на 14 ноември: Пускаме бюлетина и с изтекла лична карта 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Д-р Силвия Стоева: Колеги пишат фалшиви сертификати - нека да дойдат само за час при нас в инфекциите! 
в. Труд - Главният архитект на София Здравко Здравков пред "Труд": Започнахме да сменяме грозните дрехи на София 
в. Телеграф - Шефът на Планинската спасителна служба Емил Нешев: България се нуждае от осем въздушни линейки 
в. Монитор - Танчо Колев, председател на Националното сдружение на месо- и млекопроизводителите: От лятото сметките 
за ток във фермите скочиха двойно  
Водещи анализи 
в. 24 часа - COVID трусът с ваксинациите 24 дни ще отнема и добавя от всички за изборите 
в. Труд - Ваксинирането - необходимост, принуди и протести 
в. Телеграф - Пестим от храната, за да платим сметките 
в. Монитор - Дали да не подам оставка? 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За отговорностите и грешките в пика на четвъртата вълна. Гост: Вирусологът проф. Радка Аргирова 
- Как ще продължи животът с новите ограничения. Разговор с експерти 
- София в тъмночервено. Ще се справи ли с кризата? Гост: Зам.-кметът Дончо Барбалов 
- Има ли дефицит на дърва за огрев Гост: директорът на Югозападното държавно предприятие Дамян Дамянов. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Всичко, което ни вълнува, за издаването и ползването на „зелените сертификати" и новите мерки срещу Covid-19 

у нас 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Защо протестиращ нападна образователния министър и къде учениците преминават към онлайн обучение Гост: 
Министърът на образованието - проф. Николай Денков 

- Зелените сертификати. Гост: Зам.-министър на здравеопазването д-р Димитър Петров. 
- Частен паркинг пред жилищен блок. Законен ли е? Проверява Румен Бахов 
- Сайтове фантоми предлагат некачествени или дефектни стоки като оригинални. Проверка в „На твоя страна". 

  
√ Предстоящи събития в страната на 21 октомври 
София. 

- Президентът Румен Радев ще участва в заседанието на Европейския съвет. 
- От 9.30 ч. Пленумът на ВСС ще проведе заседание. 
- От 10.00 ч. в сграда „Инкубатор" на „София Тех Парк" министърът на икономиката Даниела Везиева ще присъства 

на пресконференция по повод официалното въвеждане в експлоатация на най-новия български суперкомпютър 
„Discoverer. 

- От 11.00 ч. пред Столична община ще се проведе брифинг във връзка с последните допълнения в Наредбата за 
организация на движението. 

- От 12. 00 ч. министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов ще се срещне с ръководството и представители на 
пленума на Върховния касационен съд, след което ще даде изявление в Съдебната палата. 

- От 14.30 ч. заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев ще 
участва в онлайн конференция на тема „Европейската гаранция за детето - реалност за децата в България: Гласът 
на младежите". 

- От 14.00 ч. ще се състои онлайн конкурс „Моята библиотека"с с послания за празника на Столична библиотека. 
- От 15.00 ч. в БТА ще се състои пресконференция с международното жури на Синелибри 2021 
- От 18.00 ч. пл. „Славейков 4" ще бъде представено изданието „Думи без карантина. Поезия". 
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*** 
Враца. 

- От 19.00 ч. в градската концертна зала ще се състои концертът „Бах и Пиацола". 
*** 
Добрич. 

- От 14.00 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Семейство Адамс" 2. 
- От 15.45 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Венъм 2: време за кариндж". 
- От 17.30 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Семейство Адамс" 2. 
- 19.15 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Венъм 2: време за кариндж". 
- 21.00 ч. в кино „Икар" ще се състои прожекция на филма „Венъм 2: време за кариндж". 
- От 19.00 ч. Драматичен театър „Йордан Йовков" ще се състои спектакълът „Помощ! Не мога да плувам" на Театър 

„Иван Димов" - Хасково. 
*** 
Разград. 

- От 19.45 ч. в стадион „Хювефарма арена" ще се проведе футболната среща между ПФК „Лудогорец" - Разград и ФК 
„Спортинг" - Брага. 

*** 
Русе. 

- От 11.00 ч. на територията на резерват „Сребърна" ще се състои церемония „Първа копка" по дейност „Изграждане 
на Западен канал". 

*** 
Пловдив. 

- От 9.30 ч. в ЦУ На НАСГБ ще се състои среща-дискусия Европейски ден на сляпо-глухите -22 октомври" - „Нищо за 
сляпо-глухите - без сляпо-глухите". 

*** 
Стара Загора 

- От 17.30 ч. в Културен център „Стара Загора" ще се състои концерт спектакъл на Мария Донева и трио 
„Дивертименто" 

- От 18.00 ч. в Кукления театър ще се състои спектакълът „Къщата". 
- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се състои комедията Лъжци по неволя". 

Избори 2 в 1. 
*** 
София 

- От 14.00 ч. в зала "Пресцентър" на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, Централната избирателна 
комисия ще даде редовен брифинг. 

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

