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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ И ПРЕМИЕРА СТЕФАН ЯНЕВ ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА 
ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА 
 
ДО 
Г-Н РУМЕН РАДЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА   
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                      
  
КОПИЕ ДО: 
  
Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ 
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
  
Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
  
Относно: Спешни действия за компенсиране на необосновано високите цени на електроенергията 
 
            УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ, 
            УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНЕВ, 
Критичната ситуация за голям брой потребители на електрическа енергия на свободен пазар ни кара да бъдем настоятелни 
в търсенето на конкретни решения в кратки срокове. Цените на електроенергията растат „необуздано“ и стойността на 
мегаватчас постоянно бележи нови рекордни стойности. При 119.00 лв. за мегаватчас средна прогнозна цена на КЕВР на 
електроенергията за периода юли 2021/юни 2022 г., цената за месец август беше 218.17 лв., за месец септември – 244.50 
лв., а за първите двадесет дни на месец октомври вече е 368.60 лв., като не може да се прогнозира какъвто и да било 
„таван на цените“, при това преди да е настъпила зимата. 
На проведената от Вас кръгла маса на 18.10.2021 г. по тези въпроси, имахме възможност да обсъдим редица възможни 
мерки и видяхме, че има разбиране за планиране на конкретни мерки. 
На 19.10.2021 г. се проведе протест по същия повод, а представители на протестиращите бяха приети от заместник 
министър-председателя и министър на труда и социалната политика  Гълъб Донев, министърът на енергетиката Андрей 
Живков, заместник-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов на съвместна среща, на която присъстваха още г-н 
Иван Иванов – Председател на КЕВР, г-н Валентин Николов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, г-н Константин Константинов – Изпълнителен директор на „Българска Независима 
Енергийна Борса“ ЕАД. На срещата отново беше потвърдено, че се работи по вече обсъжданите мерки. Бяха посочени 
конкретни механизми за финансово компенсиране на широк кръг стопански потребители, включително чрез Фонд 
„Сигурност на Енергийната Система“. От наша страна, ние потвърдихме подкрепа за готвените мерки, но все още не 
виждаме резултат. 
Считаме, че не трябва да се губи време и настояваме да се премине към осъществяване на вече оформените финансови 
мерки, поради което се обръщаме към Вас с молба за организиране на среща след 22.10.2021 г., на която да се обсъдят: 

▪ предложените мерки за финансова компенсация на небитовите потребители, а именно възстановяване на 75 % от 
надвзетото (надвишението на платената цена над прогнозната цена на КЕВР, която е и референтната цена за бита). 
За месец август това са 74 лева, за месец септември – 94 лева, а за месец октомври това се очертава да е сума от 
порядъка на 180 лева за мегаватчас. Следва възстановяването на надвзетото да се извършва до нормализирането 
на цените.; 

▪ планът за недопускане на ценова ескалация през зимата 2021/2022. 
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Междувременно оставаме на разположение за срещи и обсъждане в работен формат по покана на отговорните звена в 
сектор Енергетика. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП и ССИ 
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ 
ДИМИТЪР МАНОЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“ 
               
НОВА ТВ 
 
√ Бизнесът с писмо до премиера и президента, искат компенсации заради скъпия ток 
Работодатели и синдикати настояват за спешни финансови мерки 
Представители на бизнеса и синдикатите изпратиха отворено писмо до премиера Стефан Янев и президента Румен Радев. 
АИКБ, БСК, БТПП и ССИ, както и КТ "Подкрепа" и КНСБ настояват за компенсации заради високите цени на тока. Искат още 
финансовите мерки да бъдат приложени възможно най-скоро. 
Ето и пълния тест на писмото: 
Относно: Спешни действия за компенсиране на необосновано високите цени на електроенергията  
УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ, 
УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНЕВ, 
Критичната ситуация за голям брой потребители на електрическа енергия на свободен пазар ни кара да бъдем 
настоятелни в търсенето на конкретни решения в кратки срокове. Цените на електроенергията растат 
„необуздано“ и стойността на мегаватчас постоянно бележи нови рекордни стойности. При 119.00 лв. за мегаватчас 
средна прогнозна цена на КЕВР на електроенергията за периода юли 2021/юни 2022 г., цената за месец август беше 
218.17 лв., за месец септември – 244.50 лв., а за първите двадесет дни на месец октомври вече е 368.60 лв., като не 
може да се прогнозира какъвто и да било „таван на цените“, при това преди да е настъпила зимата. 
На проведената от Вас кръгла маса на 18.10.2021 г. по тези въпроси, имахме възможност да обсъдим редица възможни 
мерки и видяхме, че има разбиране за планиране на конкретни мерки. 
На 19.10.2021 г. се проведе протест по същия повод, а представители на протестиращите бяха приети от заместник 
министър-председателя и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, министърът на енергетиката 
Андрей Живков, заместник-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов на съвместна среща, на която 
присъстваха още г-н Иван Иванов – Председател на КЕВР, г-н Валентин Николов – член на Съвета на директорите и 
изпълнителен директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, г-н Константин Константинов - Изпълнителен 
директор на „Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД. На срещата отново беше потвърдено, че се работи по вече 
обсъжданите мерки. Бяха посочени конкретни механизми за финансово компенсиране на широк кръг стопански 
потребители, включително чрез Фонд „Сигурност на Енергийната Система“. От наша страна, ние потвърдихме 
подкрепа за готвените мерки, но все още не виждаме резултат. 
Считаме, че не трябва да се губи време и настояваме да се премине към осъществяване на вече оформените 
финансови мерки, поради което се обръщаме към Вас с молба за организиране на среща след 22.10.2021 г., на която да 
се обсъдят: 
- предложените мерки за финансова компенсация на небитовите потребители, а именно възстановяване на 75 % от 
надвзетото (надвишението на платената цена над прогнозната цена на КЕВР, която е и референтната цена за 
бита). За месец август това са 74 лева, за месец септември – 94 лева, а за месец октомври това се очертава да е сума 
от порядъка на 180 лева за мегаватчас. Следва възстановяването на надвзетото да се извършва до нормализирането 
на цените.; 
- планът за недопускане на ценова ескалация през зимата 2021/2022. 
Междувременно оставаме на разположение за срещи и обсъждане в работен формат по покана на отговорните звена 
в сектор Енергетика. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП и ССИ 
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ 
ДИМИТЪР МАНОЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“ 
 
В. Стандарт 
 
√ Бизнес и синдикати питат: Какво става с компенсациите за тока? 
Какво става с компенсациите за тока? След големия протест на бизнеса на 19 октомври бяха договорени мерки, които да 
бъдат гласувани на заседанието на Министерски съвет в сряда. Такава точка обаче нямаше. Затова в четвъртък президентът 
на КНСБ Пламен Димитров, на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов и председателят на АИКБ Васил Велев по поръчение на 
АИКБ, БСК, БТПП и ССИ изпратиха писмо до държавния глава Румен Радев и премиера Стефан Янев с молба за 
организиране на среща, на която да бъдат обсъдени спешни действия за компенсиране на необосновано високите цени 
на електроенергията. 
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Ето текста на писмото: 
Уважаеми г-н Радев, Уважаеми г-н Янев,                                                        
 Критичната ситуация за голям брой потребители на електрическа енергия на свободен пазар ни кара да бъдем 
настоятелни в търсенето на конкретни решения в кратки срокове. Цените на електроенергията растат „необуздано“ и 
стойността на мегаватчас постоянно бележи нови рекордни стойности. При 119.00 лв. за мегаватчас средна прогнозна цена 
на КЕВР на електроенергията за периода юли 2021/юни 2022 г., цената за месец август беше 218.17 лв., за месец септември 
– 244.50 лв., а за първите двадесет дни на месец октомври вече е 368.60 лв., като не може да се прогнозира какъвто и да 
било „таван на цените“, при това преди да е настъпила зимата. 
 На проведената от Вас кръгла маса на 18.10.2021 г. по тези въпроси, имахме възможност да обсъдим редица възможни 
мерки и видяхме, че има разбиране за планиране на конкретни мерки. 
  На 19.10.2021 г. се проведе протест по същия повод, а представители на протестиращите бяха приети от заместник 
министър-председателя и министър на труда и социалната политика  Гълъб Донев, министърът на енергетиката Андрей 
Живков, заместник-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов на съвместна среща, на която присъстваха още г-н 
Иван Иванов – Председател на КЕВР, г-н Валентин Николов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, г-н Константин Константинов – Изпълнителен директор на „Българска Независима 
Енергийна Борса“ ЕАД. На срещата отново беше потвърдено, че се работи по вече обсъжданите мерки. Бяха посочени 
конкретни механизми за финансово компенсиране на широк кръг стопански потребители, включително чрез Фонд 
„Сигурност на Енергийната Система“. От наша страна, ние потвърдихме подкрепа за готвените мерки, но все още не 
виждаме резултат. 
 Считаме, че не трябва да се губи време и настояваме да се премине към осъществяване на вече оформените финансови 
мерки, поради което се обръщаме към Вас с молба за организиране на среща след 22.10.2021 г., на която да се обсъдят: 
* предложените мерки за финансова компенсация на небитовите потребители, а именно възстановяване на 75 % от 
надвзетото (надвишението на платената цена над прогнозната цена на КЕВР, която е и референтната цена за бита). За 
месец август това са 74 лева, за месец септември – 94 лева, а за месец октомври това се очертава да е сума от порядъка на 
180 лева за мегаватчас. Следва възстановяването на надвзетото да се извършва до нормализирането на цените.; 
* планът за недопускане на ценова ескалация през зимата 2021/2022. 
  Междувременно оставаме на разположение за срещи и обсъждане в работен формат по покана на отговорните звена в 
сектор Енергетика. 
 
3e-news.net 
 
√ АИКБ и синдикатите настояват за спешна среща с правителството и приемане на мерки в защита от високите цени на 
тока  
Критичната ситуация за голям брой потребители на електрическа енергия на свободен пазар ни кара да бъдем настоятелни 
в търсенето на конкретни решения в кратки срокове. Цените на електроенергията растат „необуздано“ и стойността на 
мегаватчас постоянно бележи нови рекордни стойности. 
При 119.00 лв. за мегаватчас средна прогнозна цена на КЕВР на електроенергията за периода юли 2021/юни 2022 г., цената 
за месец август беше 218.17 лв., за месец септември – 244.50 лв., а за първите двадесет дни на месец октомври вече е 
368.60 лв., като не може да се прогнозира какъвто и да било „таван на цените“, при това преди да е настъпила зимата. 
Това напомнят от Асоциацията на индустриалния капитал в България в свое писмо с искане за Спешни действия за 
компенсиране на необосновано високите цени на електроенергията. 
На проведената от Вас кръгла маса на 18.10.2021 г. по тези въпроси, имахме възможност да обсъдим редица възможни 
мерки и видяхме, че има разбиране за планиране на конкретни мерки. 
На 19.10.2021 г. се проведе протест по същия повод, а представители на протестиращите бяха приети от заместник 
министър-председателя и министър на труда и социалната политика  Гълъб Донев, министърът на енергетиката Андрей 
Живков, заместник-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов на съвместна среща, на която присъстваха още г-н 
Иван Иванов – Председател на КЕВР, г-н Валентин Николов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, г-н Константин Константинов - Изпълнителен директор на „Българска Независима 
Енергийна Борса“ ЕАД. На срещата отново беше потвърдено, че се работи по вече обсъжданите мерки. Бяха посочени 
конкретни механизми за финансово компенсиране на широк кръг стопански потребители, включително чрез Фонд 
„Сигурност на Енергийната Система“. От наша страна, ние потвърдихме подкрепа за готвените мерки, но все още не 
виждаме резултат“, припомнят от АИКБ. 
Бизнес организацията счита, че не трябва да се губи време и настояваме да се премине към осъществяване на вече 
оформените финансови мерки, поради което се обръщаме към Вас с молба за организиране на среща след 22.10.2021 г., 
на която да се обсъдят: 
- предложените мерки за финансова компенсация на небитовите потребители, а именно възстановяване на 75 % от 
надвзетото (надвишението на платената цена над прогнозната цена на КЕВР, която е и референтната цена за бита). За 
месец август това са 74 лева, за месец септември – 94 лева, а за месец октомври това се очертава да е сума от порядъка на 
180 лева за мегаватчас. Следва възстановяването на надвзетото да се извършва до нормализирането на цените.; 
- планът за недопускане на ценова ескалация през зимата 2021/2022. 
Писмото е подписано както от АИКБ, така и от синдикалните организации КТ Подкрепа и КНСБ. 
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Дарик 
 
√ Бизнесът и синдикатите искат спешни компенсации за високите цени на тока 
Бизнесът и синдикатите искат среща с президента Румен Радев и премиера Стефан Янев. Целта е да бъдат предприети 
спешни действия за компенсиране на необосновано високите цени на електроенергията. Това поискаха в отворено писмо 
от АИКБ, КТ „Подкрепа“ и КНСБ до президента и премиера, с копие до отговорните министри. Писмото е по поръчение на 
АИКБ, БСК, БТПП и ССИ. 
В него заинтересованите страни твърдят, че не трябва да се губи време и настояват да се премине към осъществяване на 
вече оформените финансови мерки. Те настояват за организиране на среща след 22.10.2021 г., на която да се обсъдят: 
• предложените мерки за финансова компенсация на небитовите потребители, а именно възстановяване на 75 % от 
надвзетото (надвишението на платената цена над прогнозната цена на КЕВР, която е и референтната цена за бита). За 
месец август това са 74 лева, за месец септември – 94 лева, а за месец октомври това се очертава да е сума от порядъка на 
180 лева за мегаватчас. Следва възстановяването на надвзетото да се извършва до нормализирането на цените.; 
• планът за недопускане на ценова ескалация през зимата 2021/2022. 
В отвореното писмо се казва още: 
Критичната ситуация за голям брой потребители на електрическа енергия на свободен пазар ни кара да бъдем настоятелни 
в търсенето на конкретни решения в кратки срокове. Цените на електроенергията растат „необуздано“ и стойността на 
мегаватчас постоянно бележи нови рекордни стойности. При 119.00 лв. за мегаватчас средна прогнозна цена на КЕВР на 
електроенергията за периода юли 2021/юни 2022 г., цената за месец август беше 218.17 лв., за месец септември – 244.50 
лв., а за първите двадесет дни на месец октомври вече е 368.60 лв., като не може да се прогнозира какъвто и да било 
„таван на цените“, при това преди да е настъпила зимата. 
На проведената от Вас кръгла маса на 18.10.2021 г. по тези въпроси, имахме възможност да обсъдим редица възможни 
мерки и видяхме, че има разбиране за планиране на конкретни мерки, пише още в писмото. 
На 19.10.2021 г. се проведе протест по същия повод, а представители на протестиращите бяха приети от вицепремиера и 
министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, министъра на енергетиката Андрей Живков, заместник-министъра 
на енергетиката Мирослав Дамянов на съвместна среща, на която присъстваха още г-н Иван Иванов – Председател на КЕВР, 
г-н Валентин Николов – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, г-
н Константин Константинов - Изпълнителен директор на „Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД. На срещата отново 
беше потвърдено, че се работи по вече обсъжданите мерки. 
Бяха посочени конкретни механизми за финансово компенсиране на широк кръг стопански потребители, включително 
чрез Фонд „Сигурност на Енергийната Система“. От наша страна, ние потвърдихме подкрепа за готвените мерки, но все 
още не виждаме резултат, се казва още в писмото. 
 
В. 24 часа 
 
√ Работодатели и синдикати искат нова среща с държавата заради цените на тока 
В писмо до президента, служебния премиер и министрите на енергетиката и на финансите работодателски организации и 
синдикатите посочват, че все още не виждат резултат от последните разговори с представителите на държавата по темата 
с компенсациите заради високите цени на тока. Затова те настояват за спешни действия и да се премине към 
осъществяване на вече оформените финансови мерки и отправят молба за организиране на среща след 22 октомври, 
съобщава БТА. 
На срещата се предлага да се обсъдят предложените мерки за финансова компенсация на небитовите потребители, а 
именно възстановяване на 75 на сто от надвзетото (надвишението на платената цена над прогнозната цена на КЕВР, която 
е и референтната цена за бита). Според разчети на работодатели и на синдикатите за август това са 74 лева, за септември 
- 94 лева, а за октомври - около 180 лева за мегаватчас. Следва възстановяването на надвзетото да се извършва до 
нормализирането на цените, посочват работодатели и синдикатите. Предлага се да се обсъди и планът за недопускане на 
ценова ескалация през зимата 2021/2022. 
Писмото е подписано от ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска 
камара, Българската търговско-промишлена палата, Съюза за стопанска инициатива, КНСБ и КТ "Подкрепа". 
 
БТА 
 
√ Работодатели и синдикати искат нова среща с държавата заради цените на тока  
Работодателски организации и синдикатите, в писмо до президента, служебния премиер и министрите на енергетиката и 
на финансите, посочват, че все още не виждат резултат от последните разговори с представителите на държавата по темата 
с компенсациите заради високите цени на тока. Затова те настояват за спешни действия и да се премине към 
осъществяване на вече оформените финансови мерки и отправят молба за организиране на среща след 22 октомври. Това 
става известно от писмо на работодатели и синдикати, получено в БТА. 
На срещата се предлага да се обсъдят предложените мерки за финансова компенсация на небитовите потребители, а 
именно възстановяване на 75 на сто от надвзетото (надвишението на платената цена над прогнозната цена на КЕВР, която 
е и референтната цена за бита). Според разчети на работодатели и на синдикатите за август това са 74 лева, за септември 
- 94 лева, а за октомври - около 180 лева за мегаватчас. Следва възстановяването на надвзетото да се извършва до 



5 

 

нормализирането на цените, посочват работодатели и синдикатите. Предлага се да се обсъди и планът за недопускане на 
ценова ескалация през зимата 2021/2022. 
Писмото е подписано от ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска 
камара, Българската търговско-промишлена палата, Съюза за стопанска инициатива, КНСБ и КТ "Подкрепа" 
 
В. Монитор 
 
√ Заради скъпия ток компенсират фирмите с по 110 лева на мегаватчас  
Финансова помощ от до 110 лв. на мегаватчас могат да получат фирмите заради високите цени на електроенергията. 
Очакванията са от мярката да се възползват над 630 000 небитови крайни клиенти. Това заяви служебният премиер Стефан 
Янев по време на брифинг в МС вчера. 
Помощта ще се отпуска автоматично на база договор между енергийното министерство и доставчиците от последна 
инстанция, търговците и производителите на електроенергия и пр. Размерът й пък логично ще се изчислява на база 
потребената енергия в мегаватчас и въз основа на фиксираната ставка за подпомагане. 
Общият бюджет на програмата, която ще действа в периода 1 октомври - 30 ноември 2021 г., е 450 млн. лв. Сумата ще се 
осигури от държавния бюджет за сметка на представянето на безвъзмездни средства от АЕЦ “Козлодуй”. В следващите 
отчетни години ще се намали със съответната сума дължимият за внасяне дивидент от БЕХ. 
“Парите са налични, дивидентът е наличен, изплащането може да започне”, заяви Янев, който бе категоричен, че 
компенсациите ще се изплатят до края на календарната година. 
Мярката за подкрепа допълва другите мерки, коментира още премиерът. “В рамките на 5 дни ще бъдат изготвени 
темплейтите на договорите и ще започнат да се подписват”, каза и служебният енергиен министър Андрей Живков. Той 
заяви, че първите компенсации по мярката се очакват с първите следващи фактури. 
Обявените преди седмици 30 лв., както и другите механизми за борсата, са в отделен ред и по тях вече се работи. “30 лв. 
за малки, средни и семейни предприятия ще се реализират”, уточни Янев. 
За мрежовите оператори пък мерките ще бъдат от по-различен характер, като предстои да се направи анализ от ресорното 
министерство. До края на месеца се очаква анализът да е готов. 
При пристигането си в Брюксел за участие в заседанието на Европейския съвет президентът Румен Радев припомни, че 
проблемът с поскъпването на енергията е общоевропейски. 
„Основната тема е енергийната криза в Европа и стремителното поскъпване на електрическата енергия и природния газ. 
Проблемът е общоевропейски и ние трябва да търсим координирани действия на ниво ЕС, за да защитим гражданите и 
бизнеса”, каза той и добави, че най-важните са краткосрочните мерки на ЕК, включващи компенсации, данъчни 
облекчения и държавна помощ са прехвърлени изцяло в правомощията на държавите членки в зависимост от техните 
финансови възможности. 
Вчера, преди обявяването от служебния кабинет на компенсациите, в свое писмо до президента, премиера и министрите 
на енергетиката и финансите работодатели и синдикати поискаха по 180 лв./мвтч по-ниски сметки за ток за октомври. 
Предлага се организирането на среща, на която да се обсъдят: предложените мерки за финансова компенсация на 
небитовите потребители, а именно възстановяване на 75% от надвзетото (надвишението на платената цена над 
прогнозната цена на КЕВР, която е и референтната цена за бита). За месец август това са 74 лева, за месец септември - 94 
лева. 
Компенсацията от 110 лв. е недостатъчна, каза специално за „Монитор“ шефът на АИКБ Васил Велев. Той подчерта, че за 
петък средната цена в „Ден напред“ е 454,52 лв./мвтч и е една от най-високите в Европа. „Само за октомври досега 
средното ниво на борсата е 372 лв.“, поясни той. „За това поискахме компенсацията да е функция на цената. А ако тя за 
ноември стигне до 600 лв./мвтч? От тях 500 ще са печалба, отишли някъде, а рестото - 110 лв., което е нищо“, добави Велев. 
 
Дневник 
 
√ Правителството ще компенсира над 630 хил. фирми за тока с 450 млн. от АЕЦ "Козлодуй"  
Министерският съвет прие програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия. Ще се 
възползват над 630 хил. небитови крайни клиенти, които ще получат компенсация 110 лв. на мегаватчас. Помощта ще се 
отпуска автоматично въз основа на сключен договор между министерството и търговци на ел. енергия, доставчици от 
последна инстанция, производители на енергия и оператори на борсовия пазар. 
Бюджетът на програмата е 450 млн. лева. Периодът на подпомагане е от 1 октомври до 30 ноември. Компенсациите ще 
бъдат изплатени до края на годината. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета за сметка на представени 450 млн. лева 
от АЕЦ "Козлодуй". През следващите отчетни години ще бъде намален с посочената сума дължимият за внасяне дивидент 
от Българския енергиен холдинг. Мярката допълва предварително предприетите мерки на национално ниво за 
функционирането на енергийния пазар. 
Работодателските организации бяха на различни мнения за мерките. Асоциацията на индустриалния капитал бе един от 
организираторите на протест пред Министерски съвет в началото на седмицата и поиска компенсации за над 600 хил. 
небитови потребителя. В протеста не участваха от КРИБ, след като Кирил Домусчиев се срещна с премиера през миналата 
седмица и съобщи, че се обсъжда директно договаряне с АЕЦ "Козлодуй" и НЕК на цени на ток за 160 енергоинтензивни 
предприятия, след което препоръча да се изчака с протестите.Помощта е допълнителна към тази, която предложи 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а именно промени във формулата, по която се определя цената на 
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тока от т.нар. доставчик от последна инстанция. Така над 200 хил. фирми, които получават ток от такива доставчици, ще 
получат облекчение от порядъка на 15 - 30 лева от 1 ноември в сметките си. 
В понеделник (18 октомври) Янев заяви, че някои от мерките, например разделянето на пакетите за търговия на 
дългосрочния пазар на по-малки пакети, не е дало очаквания резултат. "Не защото мерките не са добри, а защото самият 
пазар, самите крайни потребители не са готови за това." 
Наскоро Васил Велев, който оглавява Асоциацията на индустриалния капитал, обяви, че през септември бизнесът е получил 
двойни сметки за ток, а за октомври ще бъдат тройни. Оценката на организацията му е, че това ще изсмуче ликвидност от 
порядъка на 2.5-3 млрд. лв. от бизнеса, поради което ще се стигне и до фалити и на търговци. Обяви, че свръхпечалбата, 
която формират производителите на ток, и извънредните приходи, които ще дойдат по тази линия в бюджета, трябва да 
се използват за подпомагане на бизнеса. Бизнесът призова на енергийната борса да се заложи предимно на дългосрочни 
доставки, които би успокоило пазара и в момента, вместо да се търгува основно в сегмента "ден напред". 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Янев за Covid сертификата: Аз съм склонен да понеса цялата политическа отговорност 
Служебният премиер Стефан Янев отчете като грешка това, че новите противоепидемични изисквания, включващи 
изискване на зелен Covid сертификат за посещение на редица обществени места, са били обявени в последния момент. Той 
обаче призова обществото за търпение, разбиране и солидарност. 
„Истината обаче е, че българската здравна система е на границата на своя капацитет да се справя със ситуацията и да 
осигури ефективна грижа за нашите сънародници, които са в тежко състояние и се нуждаят от болнично лечение. 
Направихме необходимото да отложим прилагането на по-строги мерки до последния възможен момент. От позицията, 
която заемам - съхраняването на човешкия живот, на жизнеността на нацията за мен е основен приоритет и аз съм склонен 
да понеса цялата политическа отговорност в това отношение“, заяви служебният премиер. 
Той отчете като грешка, че обществото не е било подготвено по рано за въвеждането на мерките въпреки разработените 
от Министерството на здравеопазването планове за реакция: 
"Грешката ни е в това, че независимо от тези правила, ние чакахме до последния момент, за да ги обявим. Разбирам 
неудобството на различни хора от всякакво естество както по отношение на техните трудови ангажименти в ежедневието, 
така и по отношение на факта, че родителите на децата, които буквално от днес няма да бъдат на училищните скамейки, 
са предупредени в последния момент, но пак казвам - опитвахме се през цялото време да преценяваме ситуацията и 
възможно в най-късен етап да вземем тези мерки". 
 
√ Радев: България ще настоява ядрената и енергията от синьо гориво да бъдат част от зеления микс 
България ще настоява енергията, произвеждана от атомни централи и от природен газ, да бъде смятана за зелена енергия 
съгласно новите цели за ЕС в опазването на климата. Това заяви президентът Румен Радев: 
"Ние разчитаме на нашият ядрен сектор като основен източник на достъпна, евтина и надеждна енергия"- посочи 
държавния глава при пристигането си за Европейския съвет в Брюксел. 
Поскъпването на природния газ и на електроенергията в ЕС е в дневния ред на 27-те.  
Лидерите на ЕС се срещат в Брюксел на 21 и 22 октомври, за да обсъдят Covid-19, цифрова трансформация, цени на 
енергията, миграция, търговия и външни отношения, както и темата за върховенството на закона и във връзка с решение 
на Конституционния съд в Полша. 
 
√ БНБ очаква икономически ръст от 3,9% и инфлация от 3,8% тази година 
БНБ очаква икономически ръст от 3,9 на сто тази година, сочат данните от новата макроикономическа прогноза на 
Централната банка. Догодина растежът ще се ускори до 4,7 на сто, след което ще се забави до 3,8% през 2023 г. 
Годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, се предвижда да се ускори до 
3,8% в края на годината, смятат експертите от централната банка, след което да се забави рязко до 1,5% през 2022 г. и до 
1,6% през 2023 г. Теглото на отделните компоненти в този индекс е по методологията на Евростат, а не по тази на 
Националния статистически институт, където важността на енергийните продукти и хранителните стоки е по-голяма за 
бюджета на българските домакинства. 
В предишния си анализ през юни БНБ прогнозира малко по-добър икономически растеж от 4,1% и по-ниска инфлация от 
3,5% през 2021 г. 
Техническите допускания за съществено забавяне в темпа на растеж на международните цени в евро през 2022 г. и тяхното 
понижение през 2023 г. ще бъдат предпоставка за забавяне на общата инфлация, докато базисната инфлация ще продължи 
да следва тенденция към ускоряване, прогнозира БНБ. 
От БНБ виждат проинфлационно влияние и в ускоряването на частното потребление, което е предпоставено от ръста на 
доходите. 
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„Част от допълнителния доход на домакинствата се очаква да бъде използван за увеличаване на частното потребление 
или да се поддържа от домакинствата под формата на пари в брой. Намаляването на несигурността, определено от 
допускането за овладяване на пандемията от Covid-19, ще допринася за постепенното ограничаване на спестяванията с 
предпазен мотив“, смятат от БНБ. 
Ниските лихви при кредитирането обуславят търсенето на потребителски и жилищни заеми, а след изтичане на ефекта от 
частичния мораториум може да се наблюдава „умерено повишаване“ на дела на необслужваните кредити, допълват от 
Централната банка. 
 

 
 
БНБ оценява рисковете за реализирането на базисния сценарий за растежа на БВП като балансирани за 2021 г. и насочени 
предимно към по-нисък растеж за 2022 г. и 2023 г. Според централната ни банка основни рискове за целия прогнозен 
хоризонт продължават да бъдат разпространението на Covid-19 в България и в света и свързаните с него ограничителни 
мерки, както и политическият цикъл в страната, който би могъл да се отрази в забавяне на изпълнението или промяна в 
обхвата и размера на заложените в прогнозата инвестиционни разходи на правителството и фирмите. 
Фактор, който може да повлияе върху актуалността на базисния сценарий на прогнозата, е ревизията на историческите 
данни за БВП, която НСИ планира да публикува на 22 октомври 2021 г. 
Рисковете пред реализирането на прогнозата за инфлацията през целия прогнозен хоризонт се оценяват като ориентирани 
към по-значително нарастване на цените спрямо базисния сценарий. Такива рискове могат да се реализират при по-
продължително и по-голямо покачване на цените на суровините на международните пазари в сравнение с това, което 
предполагат технически конструираните към 10 септември външни допускания в текущата прогноза, както и при запазване 
на възходящата тенденция при някои административно определяни цени, като природния газ, електрическата и 
топлинната енергия. 
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Целият септемврийски доклад с макроикономически прогноза на БНБ може да видите ТУК. 
 
√ НСИ: Бюджетен дефицит от 4,78 млрд. лв. и нарастване на държавният дълг до 29,6 млрд. лв. през 2020 г. 
Държавният бюджетен баланс през 2020 г. излезе на дефицит от 4,78 млрд. лева, а държавният дълги се увеличи до 29,602 
млрд. лева през 2020 г., показват окончателни данни на Националния статистически институт. 
Година по-рано държавният бюджет беше на излишък от 2,551 млрд. лева, докато държавният дълг беше в размер на 
24,085 млрд. лева. 
Брутният вътрешен продукт на България се сви леко през 2020 г. (първата Covid пандемична година) до 119,951 млрд. лева 
от 120,395 млрд. лева година по-рано. 
Дефицитът в сектор "Държавно управление" за 2020 г. представлява 4,0% от БВП през миналата година спрямо излишък в 
размер на 2,1% от БВП през 2019 г., а дългът нарасна до 24,7% от БВП спрямо 20,0% от БВП година по-рано. 
Дефицитът в подсектор "Централно управление" е в размер на 5,284 млрд. лева, или 4,4% от БВП. Подсекторът "Местно 
управление" пък е реализирал излишък от 339 млн. лева, а подсектор 
"Социалноосигурителни фондове" е реализирал излишък от 165 млн. лева, показват още данните на НСИ. 
 
√ Влошаване на европейските потребителски нагласи през октомври 
Потребителското доверие в еврозоната и в рамките на целия Европейски съюз се влоши през октомври, показват 
предварителни резултати от редовно проучване на Европейската комисия. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната спадна през октомври с 0,9 пункта до -4,8 пункта, като очакванията на 
финансовите пазари бяха за още по-солиден спад до -5,0 пункта. 
Аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз съшо се понижи с 0,9 пункта до -
61, пункта. 
И двата индекса, определяни от ЕК, са близо до или над техните предпандемични нива, но успяват да се задържат стабилно 
над техните осредни дългосрочни нива, посочва Европейската комисия. 
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 28 октомври 2021 г., когато ще 
бъдат представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през десетия месец на годината. 
 

Графики на потребителските нагласи в ЕС и еврозоната 

 
 
Investor.bg 
 
√ Помощите за семейства с деца до 14 г. тръгват отново заради новите мерки 
Подпомагането може да се ползва и от самоосигуряващи се, които не могат да работят поради ограниченията 
Родителите на деца до 14 години, които не посещават училище, детска ясла или градина поради въведените 
противоепидемични ограничения, имат право на месечна целева помощ в случай, че са принудени да излязат в неплатен 
отпуск, тъй като не могат да работят дистанционно, нямат възможност да ползват платен отпуск и не са в болнични. 
За семейства с едно дете размерът на помощта е равен на минималната работна заплата – 650 лв. За семейства с две и 
повече деца помощта е 150% от размера на месечната минимална работна заплата или 975 лв. Конкретната й стойност се 
определя за всеки месец поотделно съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени 
противоепидемични ограничения, които не могат да надхвърлят дните, в които работещият родител ползва неплатен 
отпуск. 
В случай, че дистанционното обучение е въведено за срок над 10 работни дни от месеца, помощта се получава в пълния й 
размер.  Ако ограниченията са за срок от 6 до 10 работни дни от месеца, за семейства с едно дете размерът на помощта е 
325 лв., а за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 487,50 лв. При въведени ограничения до 5 работни дни 
от месеца за семейства с едно дете размерът на помощта е 162,50 лв., а за семейства с две деца - 243,75 лв.  

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_mac_for%D0%B5cast_2021_03_bg.pdf
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Помощта се отпуска на семейства, в които средният доход на човек през месеца, в който училищата, детските ясли или 
градини са затворени заради COVID-19, е по-нисък или равен на 150% от минималната заплата или 975 лв. Това означава, 
че за да има право на такава подкрепа от държавата семейство с едно дете трябва да има общ доход до 2925 лв., а с две 
деца – до 3900 лв. 
Право на такава финансова подкрепа имат родителите, които са останали без работа, но нямат право на обезщетение за 
безработица или неговият размер е по-нисък от 975 лв. Помощта може да се ползва и от самоосигуряващи се, които не 
могат да работят поради противоепидемичните ограничения. 
Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ 
по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени 
ограничения във връзка с извънредното положение. 
От въвеждането на помощта през септември 2020 г. до момента от нея са се възползвали 53 294 семейства. С 
актуализацията на държавния бюджет бяха осигурени допълнително 30 млн. лв. за изплащане на целеви помощи за 
родители на деца до 14 години, с което общият бюджет на мярката за 2021 г. беше увеличен на 103 млн. лв. 
 
√ Удължават срока на сертификата за преболедували Covid от 6 на 12 месеца 
Зелен сертификат ще се издава и след поставяне на първа доза от ваксина срещу коронавирус, обяви здравният 
министър Стойчо Кацаров 
Срокът на зеления сертификат на преболедувалите COVID-19 ще бъде удължен от 6 на 12 месеца. Това обяви министърът 
на здравеопазването Стойчо Кацаров на пресконференция относно актуалната ситуация и въведените в страната 
противоепидемични мерки. 
Часове след влизането в сила на зеления сертификат за достъп до обществени места на закрито у нас Кацаров каза, че 
експерти по инфекциозни болести, епидемиология и клинична имунология са подкрепили удължаването на този срок. 
Очаква се всички становища официално да бъдат събрани днес. 
Здравните власти въвеждат и друга промяна, която ще бъде вписана в издадената вече наредба – вече сертификатът при 
получаване на първа доза от двудозова ваксина ще дава свободен достъп до посочените в наредбата места в рамките на 
месец до втората доза и издаването на сертификата. Сертификатът ще важи в рамките на един месец, докато се постави и 
втората доза и се издаде обичайния документ. Това е практика, прилагана и в други европейски държави, не е иновация у 
нас, каза Кацаров. За предложението зелен сертификат да се издава и след поставяне на първа доза от ваксина срещу 
коронавирус здравният министър Стойчо Кацаров съобщи в сряда вечерта в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON 
AIR. 
Предоставят се безплатни антигенни тестове за служители, които нямат зелен сертификат, така че да се тестват преди 
работа, каза още министърът. Така тези служители ще могат да се възползват от тестовете преди работа. Работодатели, 
които попадат в обхвата на новите мерки, може да заявяват безплатни тестове към РЗИ. Тези тестове служат за филтър за 
влизане на работа. Тези с отрицателен тест ще отиват на работа, а тези с положителен – ще бъдат карантинирани. Но за 
получаване на зелен сертификат е нужно тестът да бъде направен в лицензирана лаборатория. Тестовете, които се правят 
на работното място, няма да важат за никъде другаде и няма да се регистрират в общата система. 
Тестове ще бъдат предоставени и до всички лаборатории в страната от РЗИ при обвързване с договор, в който ще бъде 
записана пределна цена. Такава още не е договорена, но ще стане в рамките на деня. 
Относно училищата и учебния процес Кацаров посочи, че е направено всичко възможно училищата да работят. 
„Въведените мерки са временни. Ние също искаме учебният процес да бъде присъствен максимално дълго време, но в 
момента сме в ситуация на невъзможност това да се случи“, каза той. 
Кацаров поясни и анонса за задължителен зелен сертификат за хората от държавната и общинската администрация. Той 
посочи, че става дума за хората, които са на гише и непосредствено обслужват граждани. 
На този етап за учителите не е задължителен зеленият сертификат, поясни още министърът. 
До понеделник при проверка от РЗИ в обектите за търговия на дребно ще се издава само предписание. Дотогава няма да 
се налагат глоби. Това е гратисен период да се тества системата, така че тя да действа ефективно от понеделник, обявиха 
на брифинга в министерството. 
 
√ Предстоящата климатична конференция на ООН е реална възможност 
Пътят към нова енергийна икономика е ясен, но е технически и политически труден 
Последният доклад на Междуправителствения панел по изменението на климата (IPCC) потвърждава, че човешката 
дейност оказва дълбоко въздействие върху климата. Но по-важното е, че „Световнaта енергийнa перспектива (WEO) 2021” 
на Международната агенция по енергетика (МАЕ) показва, че знаем какво да правим по този въпрос, в значителни 
подробности и на достъпна цена. Но ние не правим това, което трябва и затова емисиите продължават да растат. Ще се 
промени ли това на климатичната конференция на ООН (COP26) в Глазгоу? Съмнявам се, пише Мартин Уулф за Financial 
Times. 
Вече не е необходимо да се дискутира науката за антропогенното изменение на климата. Важното е вместо това да се 
съсредоточим върху това, което трябва да се направи сега. По този въпрос WEO 2021 е напълно ясна. 
Тя разграничава четири сценария: „заявени политики“ (STEPS), които се състоят от действителните политики на 
правителствата; „обявени обещания“ (APS), което предполага, че всичките обещания ще бъдат изпълнени изцяло и в срок; 
„устойчиво развитие“ (SDS), които са целите на ООН за устойчиво развитие; и накрая, „нетните нулеви емисии до 2050 г.“ 
(NZE), което е точно това, което казва. 

https://www.investor.bg/obrazovanie/466/a/uchiteli-i-dyrjavni-slujiteli-syshto-sys-zelen-sertifikat-do-mesec-338013/
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STEPS просто стабилизират емисиите, което гарантира постоянно повишаващи се температури. Дори APS биха намалили 
емисиите само до 20 гигатона CO2 годишно до 2050 г. И при двата сценария температурите ще продължат да се покачват. 
NZE ще осигури нетни нулеви емисии до 2050 г. и средно повишаване на температурата с 1,5°C над прединдустриалните 
нива, но също така ще трябва да се намалят глобалните емисии с поне 40% до 2030 г. 
Ние сме в ново затруднение: революцията в енергийната система се превърна в необходимост. И все пак, настоява МАЕ, 
революцията всъщност е технически осъществима и достъпна. Нужна е само воля. В рамките на едно поколение трябва да 
преминем към нова енергийна икономика, чиито очертания са ясни и голяма част от които вече са технически 
осъществими. Ядрото на новата система ще бъде електричеството, генерирано от възобновяеми източници. Въпреки че 
електрификацията е ключова, би трябвало да има други източници на енергия, особено водород и биоенергия, за някои 
промишлени и транспортни цели. Мнозина биха настоявали, че трябва да има място и за ядрената електроенергия. 
Светът ще изисква огромно ускорение в предлагането на чиста електроенергия през следващото десетилетие. Но също 
така ще трябва да има огромни подобрения в енергийната ефективност, в намаляване изтичането на метан, мощен 
парников газ, и в иновациите, особено в секторите, които са трудни за понижаване на вредните емисии. От решително 
значение е трансформацията да бъде глобална. Битката в крайна сметка ще бъде спечелена или загубена в развиващите 
се страни, които имат най-бърз ръст на населението и търсенето на енергия. Днес, например, почти 770 милиона души 
живеят без електричество. 
Иновациите ще играят решаваща роля. Трябва преди всичко да се научим как да управляваме сложните нови 
електроенергийни системи. Това ще изисква цифрови технологии, които от своя страна трябва да бъдат защитени срещу 
кибератаки. Важни ще бъдат и иновациите в индустриалните процеси. Необходимите нови технологии ще включват 
сложни батерии, водородни електролизатори, усъвършенствани биогорива и иновации за улавяне и използване на CO2. 
Това ще изисква големи инвестиции в научна и развойна дейност. 
Всичко това ще изисква огромни инвестиции както от публичния, така и от частния сектор, като последният трябва да бъде 
движен от правилните стимули и регулации. Моделът на инвестиране в енергия ще се промени, от изкопаеми горива към 
батерии. Според WEO 2021, инвестициите, свързани с прехода към нулеви емисии, ще трябва да достигнат 4 трлн. долара 
годишно до 2030 г. от около 1 трлн. сега. Тези огромни инвестиции ще бъдат частично компенсирани от по-ниските 
оперативни разходи: средните сметки за енергия на домакинствата би трябвало, твърди МАЕ, всъщност да бъдат по-ниски 
при NZE през 2030 и 2050 г., отколкото при STEPS. 
Най-голямото предизвикателство ще бъде финансирането на необходимите инвестиции, особено в развиващите се 
държави (различни от Китай). Мeждународните банки за развитие ще трябва да играят водеща роля, но голяма част от 
усилията ще трябва да бъдат насочени към стимулиране на частните инвестиции. От решаващо значение ще бъде и 
предоставянето на необходимото ноу-хау за развиващите се страни, за да направят скок към новата енергийна икономика. 
Но в много развиващи се икономики въглищата са доминиращото гориво за производство на електроенергия. 
Постепенното им изоставяне ще бъде трудно предизвикателство. 
Въпреки че изглежда има ясен път към енергийна икономика с нулеви емисии, той е наистина труден. Труден е технически 
и още по-труден политически. В първия аспект докладът разкрива сложността на въвеждането на коренно нова система, 
някои от чиито оперативни деетайли все още са неясни, като същевременно се гарантира, че домакинствата и 
предприятията продължават да имат енергията, от която не само се нуждаят, но и за която ще настояват. Що се отнася до 
втория аспект, най-належащата грижа на правителствата трябва да бъде следната: осветлението, отоплението, 
охлаждането и транспортирането са проблемни. Ако хората, които са свикнали с тях, ги намират за неналични или 
недостъпни, те ще реагират с бурна ярост. Сегашното ни затруднение с високите цени на енергията е отрезвяващо 
предупреждение. За да се случи тази енергийна революция, тя трябва да бъде планирана и изпълнена с разбиране както 
на многото сложни въпроси, така и на рисковете от политическа реакция, ако процесът се обърка. 
Както се подчертава в доклада на МАЕ, правителствата трябва да играят централна роля в справянето с тази огромни 
глобални външни фактори. Само като действат в сътрудничество, те могат да създадат регулаторната рамка за толкова 
голяма промяна в поведението на частния сектор. COP26 може да е последният шанс да се постави човечеството на пътя 
към нетната нула до 2050 г. Ако правителствата не се възползват от този шанс сега, промяната вероятно няма да се случи 
с необходимите мащаб и скорост. Това е огромна отговорност и не по-малко огромна задача. Правителствата нямат друг 
реален избор, освен да отговорят на предизвикателтвото. 
 
√ Дните на евтина соларна енергия приключват 
Проблемите с доставката на електроенергия в Китай принуди много фабрики да затворят врати, което оскъпява 
допълнително суровините за фотоволтаици 
Разходите за глобалния преход към зелена енергия нарастват, тъй като цената на полисилиция се радва на своеобразно 
рали и вероятно ще продължа да расте поради временното спиране на заводите в Китай, пише Oilprice. 
Полисилицийът е свръхрафинирана форма на силиций, използвана при изработването на соларни панели заради 
полупроводниковите свойства на материала. Спот цените на полисилиция достигнаха дъното в средата на 2020 г., като 
суровината се търгуваше при цена от 6,3 долара за килограм, като в рамките на година тя поскъпна с около 600% до 
сегашните 36,09 долара/кг, според изчисления на BloombergNEF. 
Китай е водещ производител на полисилиций в глобален план. Последните прекъсвания на производството в местните 
фабрики и енергоемките заводи, като например тези, които рафинират силиций, заради недостига на електроенергия, 
доведоха до намаляване на производството, което ще се отрази на глобалното предлагане. Държавите, които бързат да 
„озеленят“ своите икономики, увеличават търсенето на соларни панели, което допълнително стимулира растежа на цените 
на полисилиция. 
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„Това е една много луда година“, споделя Сакура Ямасаки, директор на Singapore Solar Exchange, по време на уебинар на 
Roth Capital Partners. Тя посочва, че цените на полисилиция могат да се стабилизират през второто тримесечие на 2022 г., 
но допуска, че суровината ще продължи да поскъпва. „Покачването на цените не е приключило“, изтъква Ямасаки. 
Според нея пазарът ще остане „хаотичен“ през 2022 г., тъй като други разходи, като тези за транспорта, и по-скъпите стоки 
ще повишат разходите за производство на соларни панели спрямо предишни години. 
„Няма да има облекчение през 2022 г.“, изтъква Ямасаки. 
Може би цената на полисилиция и в крайна сметка тази на соларните панели ще продължи да се повишава през годините, 
както Bank of America наскоро отбеляза. Според кредитора ще са необходими не по-малко от 150 трилиона долара нови 
капиталови инвестиции, за да се достигне въглероден неутралитет в света през следващите 30 години, което се равнява на 
около 5 трлн. долара годишни инвестиции, което е два пъти текущия глобален брутен вътрешен продукт. 
Преминаването към зелена глобална икономика е шокиращо скъпо начинание. Само за САЩ президентът Байдън иска 
40% от електроенергията в САЩ да бъде осигурявана от соларни мощности до 2035 г., като за целта ще е необходимо да 
бъдат изградени множество нови фабрики за полисилиций. 
 
БНТ 
 
√ Здравният еврокомисар предлага задействане на механизма за гражданска защита заради COVID-19 у нас 
Еврокомисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду изрази притеснението си 
относно развиващата се епидемична ситуация в България по време на видеоконферентна връзка с министъра на 
здравеопазването Стойчо Кацаров. Тя предложи да бъде задействан механизмът за гражданска защита на Европейския 
съюз, който би оказал на България координирана помощ за контрол на разпространението на COVID-19. 
Еврокомисарят подкрепя допълнителните противоепидемични мерки за овладяване на заболяемостта, които изискват 
задължителен "зелен сертификат" за присъствие на редица обществени места и събития на закрито от днес, 21 
октомври."Основната ни обща цел трябва да е увеличаване на ваксиналното покритие в България", посочи тя. 
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"Все още броят на имунизираните граждани е малък. Въвеждането на изискване за притежание на "зелен 
сертификат", както изглежда ще повиши ваксиналното покритие в страната. Пред големи столични болници имаше 
опашки от желаещи да си поставят ваксина срещу COVID-19", каза здравният министър д-р Стойчо Кацаров. 
Министърът и еврокомисарят планират да продължат дискусията за епидемичната обстановка в България на среща 
другата седмица. 
 
√ Министърът на правосъдието се срещна с ръководството и съдии от ВКС 
Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов и заместник-министрите Юлия Ковачева и Иван Демерджиев се 
срещнаха с и. ф. председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Дария Проданова – ръководител на Търговската 
колегия, зам.-председателят и ръководител на Наказателната колегия Галина Захарова, и. ф. зам.-председател и 
ръководител на Гражданската колегия Емануела Балевска и върховни съдии от трите колегии. Основните теми на 
дискусията бяха работата на ВКС с Единната информационна система на съдилищата, както и начините за 
подобряване на процедурата при провеждането на конкурсите в съдебната система. 
„Прибързаното въвеждане на изцяло електронно правосъдие може да бъде провал за съдебната система. Необходим е 
преходен период за няколко години, в които да се запази класическото правосъдие заедно с електронното”, заяви 
министър Стоилов. 
Той допълни, че през това време ще се отстранят проблемите, които могат да засегнат валидността на юридическите 
актове. Пое ангажимент министерството да разработи съответните законови промени, така че да се осигури тази 
възможност. 
Проф. Стоилов подчерта, че е важно да се върви към реално електронно правосъдие и е необходимо свързването и 
пълноценно съчетаване на Единната информационна система на съдилищата с Единен портал за електронно правосъдие, 
чието доизграждане предстои. 
На срещата беше обсъдена и темата за провеждането на конкурси в съдебната система. Министър Стоилов предложи 
делата за конкурси във върховните съдилища да се разглеждат от смесени състави на съдии от ВАС и ВКС. 
„Ако има съгласие, ние сме готови съвместно да изготвим законопроект. Виждаме проблемите, но искаме съдиите да 
помогнат”, допълни заместник-министър Иван Демерджиев. 
 
√ Суперкомпютър нарежда България сред първите 100 в света 
Еврокомисарят по иновациите Мария Габриел и образователният министър Николай Денков въведоха в експлоатация 
суперкомпютъра "Дискавърър" в "София Тех Парк". 
Той прави 6 трилиона операции в секунда. Компютърът изразходва по 1 мегават електричество и ще бъде използван за 
научни иновации. 
Суперкомпютърът "Дискавърър" нарежда България сред първите 100 в света по компютърни мощности и единствената 
страна на Балканите с такъв потенциал. 
Самият компютър е част от специална европейска мрежа с подобни устройства в Люксембург, Словения, Чехия, 
Португалия, Финландия, Италия и Испания. 
 
√ Евролидерите призоваха за мерки в подкрепа на уязвимите заради ценовия шок на енергията 
Европейските лидери призоваха за незабавно използване на всички налични инструменти, с които да се облекчи удара 
от ценовия шок на енергията за най-уязвимите потребители. 
Това трябва да стане съобразно спецификите на отделните страни-членки на ЕС и в много кратки срокове. В средно 
и дългосрочен план трябва да се предприемат мерки, които да регулират цените, да подсигурят доставките, да 
повишат устойчивостта на енергийната система на Евросъюза, като едновременно са съобразени със заложените в 
Зелената сделка параметри. 
Това са част от заключенията от първия ден от срещата на върха на ЕС. 
Заключения от дебата за върховенството на закона не са приети. Има неформални изводи на председателя на Европейския 
съвет Шарл Мишел, който подчертава, че върховенството на закона и независимостта на съдебната система са 
фундаментални, и че има процедури, които могат да бъдат задействани, но Полша, заради която основно се води дебатът, 
не се споменава. 
По-рано този месец Конституционният съд във Варшава постанови, че разпоредби от европейските договори са в 
противоречие с Конституцията на страната. 
 
Икономически живот 
 
√ България изостава в ЕС по заети в сферата на услугите 
През 2020 г. услугите са били най-голямата икономическа дейност в ЕС, измерена като генерирана брутна добавена 
стойност (БДС). Те образуват 73% от общата БДС на ЕС, следвани от промишлеността и строителството (25%) и селското 
стопанство (2%), сочат данните на Евростат. 
Във всички страни от ЕС услугите имат най-голямо тегло в икономиката, вариращо между 58% в Ирландия и 87% в 
Люксембург. 
Начело в списъка, след Люксембург, са Малта (85%) и Кипър (84%), докато Полша (66%), както и Чехия и Словения (и двете 
64%), са в другия край на скалата, където последна е Ирландия (58%). 
България е по средата със 70.7% тежест на услугите в БДС. 
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Промишлеността и свързаните със строителството дейности имат значителни тежести в икономиките на Ирландия (41%), 
Чехия (34%), Словения (33%), Полша и Словакия (и двете с 31%). България и тук е по средата с 25.3%. 
Страната ни обаче е сред първите в ЕС по принос на селското стопанство за БДС, макар тази дейност да генерира съвсем 
малка част от брутната добавена стойност. 
Най-високите дялове са регистрирани в Гърция и Латвия (и двете 5%), следвани от Румъния, България, Унгария, Хърватия 
и Литва (всички 4%). От друга страна, земеделието е с най -нисък дял от общата БДС в страни като Люксембург, Малта, 
Белгия и Германия, където е под 1%. 
Показателят брой заети лица в икономическите дейности отрежда предпоследно място на България в сферата на услугите 
(57.7). Първа е Нидерландия с 83.3, а средният показател за ЕС е 72.9. 
Страната ни обаче е втора по процент заети в селското стопанство със 17.3 на сто при средно за ЕС 4.5%. Първа е Румъния 
с 21.4%, а на последно място е Люксембург с 0.8 на сто. 
 
√ Има ли дъно избирателната активност в България? 
Коментар на Емил Брандийски 
След по-малко от месец ще бъдат проведени изборите за народни представители за 47-мия парламент. За първи път в 
историята на страната ни изборите ще бъдат две в едно за парламент и президент на България. Политическите кампании 
започнаха, а с тях и неизменните въпроси около броя на имащите право да гласуват и каква е активността им. 
Колко са имащите право да гласуват? 
От 30 години насам стои проблемът какъв е броят на българските граждани. Двете основни институции, които са 
официалните източници на тази информация са Единната система за гражданска регистрация и административно 
обслужване на населението (ЕСГРАОН) и Националният статистически институт (НСИ). 
Разликата между цифрите на тези две институции варират от 700 хил. до над 1 млн. български граждани през годините, 
като ГРАО винаги обявява по-висока цифра. Спорът за уеднаквяване на списъците се води от десетилетия, но нито едно 
правителство не си помръдна и пръста да уеднакви тези списъци, вкарвайки ги в единна база данни. Според закона 
определянето на гласоподавателите за избирателните списъци стават по данни от ЕСГРАОН, така че каквито и спекулации 
да има по въпроса, валидните данни за имащите право да гласуват обявени от ЦИК са от тази система. 
През последните две десетилетия са се провели осем парламентарни избори. Според данните на Централната 
избирателна комисия (Таблица 1), броят на имащите право да гласуват е бил между 6.67 млн. и 6.92 млн. души с 
изключение на 2009г., когато по неясни причини списъкът е удължен до 7.13 млн. души. Трендът на имащите право на глас 
е намаляващ, като най-ниското ниво е на последните парламентарни избори от 11 юли тази година, когато ималите право 
да гласуват са били 6 668 540 души. 
 

Таблица 1 
 
Каква бе избирателната активност през последните 20 години? 
Фактите показват силен спад на избирателната активност. През последните 20 години тя е паднала от 66.63% до най-
ниската избирателна активност при последните избори, когато тя е едва 41.62%. Това ясно показва растящото недоверие 
на суверена в политическите играчи у нас. За първи път до урните отиват по-малко от 3 млн. души. 
И докато демографската криза е повлияла на броя на избирателите с около 300 хил. за последните 20 години, то 
негативните настроения спрямо изборния процес са много по-фрапиращи. За горепосочения период (Графика 1) 
гласувалите са намалели с 1.83 млн., като само между последните два избора за парламент те са с 559 хил. души по-малко. 
Разбира се трябва да бъде отчетен фактът, че за първи път в историята на изборния процес у нас вотът бе извършен изцяло 
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с машинно гласуване. Тук естествено се появява страхът от досега с новото, липсата на компютърна грамотност (каквато в 
случая не е необходима по същество) и не на последно място тоталната липса на достатъчна разяснителна кампания и най-
вече практически тренинг. На никой ли не му хрумва, че може да бъде създадена компютърна симулация (включително и 
като мобилно приложение) на гласуването под формата на игра, чрез която всеки сам да проведе собствено обучение на 
екрана, който ще види в избирателната секция? Всички горепосочени фактори са сред основните, довели до все по-
намаляващия интерес и разочарование от изборния процес. 
 

 
Графика 1 

 
Безспорен е фактът, че трябва да се гласува. Задължително. 

• За да се намали влиянието на купения вот, който бе сред водещите лоши практики, съпътстващи изборния процес. 

• За да има смисъл изборният процес. 

• За да може да бъде оправдан смисълът на управляващата ни система, в случая парламентарна република. 

• За да има въобще смисъл от онези 240 избраници, които ни представляват в парламента и на които се плащат 
заплати. 

• За да има по-голямо представителство на населението в парламента. 

• За да може всеки „с право“ и “ с чиста съвест“ да критикува и изисква от народните представители да вършат 
онова, за което са избрани. 

• Накой бе казал „Никой не може да направи за теб това, което ти сам трябва да направиш„. За останалите ще 
си остане валидно „ИскАх да гласувам, ама нямах желание.“ 

 
3e-news.net 
 
√ София ще иска държавна помощ за градския транспорт заради енергийната и COVID-кризата 
През септември сметката за тока само на метрото е нараснала с 1 млн. лв. спрямо същия на 2020 г. 
София ще поиска помощ от държавата за градския транспорт. Причината е в драстичните загуби, които се трупат при него. 
Основните причини са две – COVID-кризата, заради която пътникопотокът и съответно приходите са намалели драстично 
и енергийната криза, която е довела до драстичен ръст на разходите за електроенергия. В тази връзка Столичният 
общински съвет (СОС) омбмисля по какъв начин да бъде поискана официално такава помощ, стана ясно от думите на 
общинския съветник и председател на транспортната комисия Карлос Контрера. 
Според думите му само разходите за ток на "Метрополитен" ЕАД са нараснали близо два пъти или с 1 млн. лв. за година. 
За септември 2020 г. общинското дружество е платило 1.1 млн. лв. за електроенергия, а сметката му за септември 2021 г. 
вече е била 2.1 млн. лв. В същото време близо 44 млн. лв. е натрупаната към момента загуба от столичния автотранспорт, 
електротранспорт и метрото към септември. „Към края на годината или януари догодина загубата вероятно ще е около 50-
55 млн. лв. И в това е без да се отчита възможното увеличение на цената на газа за ноември“, обясни Контрера, цитиран 
от БТА. Той отбеляза, че Столична община се опитва с по-малко приходи да предостави същата и по-добра услуга. Но без 
държавата да помогне, няма как общината да се справи сама, подчерта той. Контрера също така предлага и нова 
актуализация на бюджета на Столичната община. 
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 Според зам.-председателя на комисията по транспорт Зафир Зарков решението на проблема не е в увеличаване на цената 
на билетите и картите, защото това би довело до драстичен отлив на пътници. Той припомни, че броят на пътниците в 
метрото през миналата година е спаднал с близо 80%. „Необходима е помощ от държавата по примера на 
западноевропейските правителства, които са подпомогнали градския транспорт в градовете си в периода на 
коронакризата. Стотици милиони евро са дадени за някои градове като Лондон, например, за подпомагане на 
обществените транспортни оператори“, каза още Зарков. 
 
√ ЕС настоява всички субсидии за изкопаеми горива трябва да бъдат постепенно премахнати до 2025 г. 
Парламентът настоява за ускоряване на действията в областта на климата в световен мащаб и за това ЕС да остане световен 
лидер в борбата с изменението на климата. Парламентът прие позицията си относно Конференцията на ООН по 
изменението на климата COP26 в Глазгоу, която се провежда от 31 октомври до 12 ноември, с 527 гласа "за", 134 гласа 
"против" и 35 гласа "въздържал се". 
В резолюцията членовете на ЕП изразяват загриженост, че националните цели, обявени в Париж през 2015 г., ще доведат 
до затопляне значително над три градуса до 2100 г. в сравнение с прединдустриалните нива. 
Те заявяват, че ЕС трябва да остане световен лидер в борбата с изменението на климата и че членовете на ЕП ще работят, 
за да гарантират, че пакетът на ЕС за климата "Подготвени за цел 55 до 2030 г." (Fit for 55 in 2030) е в пълно съответствие с 
Парижкото споразумение. 
За да се ускори темпото на действията в областта на климата, евродепутатите искат ЕС да замени сегашния 10-годишен 
план с петгодишен срок за всички държави. Те също така заявяват, че всички преки и непреки субсидии за изкопаеми 
горива трябва да бъдат постепенно премахнати в ЕС до 2025 г. и призовават всички останали страни да предприемат 
подобни мерки. 
Членовете на ЕП припомнят, че биоразнообразието играе решаваща роля в борбата с глобалното затопляне и 
адаптирането към него, и подчертават, че решенията, основани на природата, са печеливши за всички - такива, които 
включват защита, възстановяване и устойчиво управление на уязвимите екосистеми. 
Г-20 трябва да играе водеща роля 
Според членовете на ЕП всички държави от Г-20 трябва да покажат глобално лидерство и да се ангажират да постигнат 
неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. Те също така призовават Комисията да създаде международен 
клуб по въпросите на климата заедно с други големи емитенти на парникови газове (ПГ) с цел определяне на общи 
стандарти и повишаване на амбициите в целия свят, включително чрез общ механизъм за коригиране на въглеродните 
емисии по границите. 
Те приветстват присъединяването на САЩ към Парижкото споразумение и ангажимента на президента Байдън да намали 
наполовина емисиите на парникови газове в САЩ до 2030 г. в сравнение с 2005 г. Евродепутатите очакват конкретни 
политически мерки и финансиране за постигането на тази цел. 
Въпреки че членовете на ЕП признават желанието на Китай да бъде конструктивен партньор в глобалните преговори за 
климата, те са загрижени относно зависимостта на страната от въглищата. Те подчертават позицията си, че Китай трябва 
да увеличи амбицията си и че неговите цели в областта на климата трябва да обхващат всички емисии на парникови газове, 
а не само емисиите на въглероден диоксид. 
Повече финансиране за климата в развиващите се страни 
Евродепутатите заявяват, че развитите страни трябва да изпълнят обещанието си да осигурят поне 100 млрд. долара 
годишно за финансиране на борбата с изменението на климата в развиващите се страни, като тази сума трябва да се 
увеличи от 2025 г., когато и нововъзникващите икономики трябва да започнат да допринасят. Трябва да бъде договорена 
пътна карта, която да очертае справедливия принос на всяка развита страна към този финансов план. Те искат също така 
да се гарантира, че всички развиващи се страни ще могат да участват в COP26 въпреки ограниченията свързани с COVID-
19. 
Делегация от Парламента, водена от Паскал Канфен (Renew, Франция), ще бъде в Глазгоу от 8 до 13 ноември. 
Парламентът настоява за по-амбициозно законодателство на ЕС в областта на климата и биологичното разнообразие и на 
28 ноември 2019 г. обяви извънредна ситуация в областта на климата. През юни 2021 г. Парламентът прие Европейския 
законодателен акт за климата. То превръща политическия ангажимент на Европейския зелен пакт за климатична 
неутралност на ЕС до 2050 г. в обвързващо задължение за ЕС и държавите членки. Той също така увеличава целта на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 % в сравнение с равнището от 1990 г. През 
юли 2021 г. Комисията представи пакета "Подготвени за цел 55 през 2030 г.", за да даде възможност на ЕС да постигне по-
амбициозната цел за 2030 г. 
 
Мениджър 
 
√ Няма да се иска "зелен сертификат" при гласуването на 14 ноември 
Няма да се изисква "зелен сертификат" при гласуване, нито от избирателите, нито от членовете на СИК на изборите на 14 
ноември, съобщиха от ЦИК. Разписките от машинното гласуване ще бъдат с различна дължина. Тази за изборите за 
народни представители ще бъде два пъти по-дълга от тази за президентския вот. Двете разписки обаче ще се пускат в една 
и съща непрозрачна кутия, за да се улесни изборният процес, съобщиха на брифинг от Централната избирателна комисия.   
Все още няма решение за контролно преброяване на разписките за тези избори, коментира говорителят на ЦИК Росица 
Матева. 
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ЦИК е сключила договор със "Сиела Норма" за доставка на останалите 1600 машини за гласуване, които трябва да 
пристигнат до 31 октомври. Подписан е договор и за хартиените бюлетини. Предстои отпечатването им - по 7,3 млн. за 
всеки от двата вота.  
"Приключи и подаването на заявления за гласуване извън страната. До момента са подадени малко над 56 000 заявления 
за гласуване в чужбина", каза още Матева.  
В 9398 секции в страната ще има по две машини, а в 2119 ще бъде поставено и второ устройство. За секциите в чужбина 
все още не е взето решение. На сайта на комисията ще бъде качен симулатор на машинното гласуване, а утре ще бъдат 
доставени 280 машини с инсталирана демо версия за гласуване.  
Досега в ЦИК са се регистрирали 6 наблюдателни организации за изборите през ноември, както и 2 международни 
наблюдателни организации. 
След сигнали за използване на език на омразата в социалните мрежи от регистрирани кандидати за президент и 
вицепрезидент, от ЦИК призовават участниците в изборите към толерантност.  
 
√ За месец бензинът у нас поскъпнал с 11 стотинки 
Цената на бензина в България се е повишила с 0,11 лева за литър (4,85 процента) за изминалия месец с тенденция на 
поскъпване. Това показват данните на платформата Fuelo, която следи актуалните цени на горивата на бензиностанциите 
в страната, предава БТА. 
Според публикуваните цифри на 21 септември стойността на Бензин A95 е била 2,27 лева за литър, докато при днешното 
отваряне на бензиностанции вече е 2,38 лв./л. Възходящата тенденция е започнала на 1 октомври.  
Дизелът за посочения период е поскъпнал с 0,13 лева за литър (5,75 на сто) с тенденция на поскъпване. Преди месец той 
се е търгувал за 2,26 лева за литър, докато днес е 2,39 лв./л.  
Стойността на пропан бутана се е повишила за последния месец с 0,14 лв./л (11,97 процента). На 21 септември цената е 
била 1,17 лева за литър, докато днес е 1,31 лв./л. 
Най-голям растеж - с 20,94 на сто, се отчита за изминалия месец при цената на метана, допълни БТА. За този период 
поскъпването е с 0,40 лева за килограм. Преди месец метанът се е продавал за 1,91 лева за килограм, докато днес струва 
2,31 лв./кг.  
Данните на международната борса ICE сочат повишаване и на цената на петрола сорт Брент. На 21 септември един барел 
се е котирал за 73,57 долара, докато в момента цената над 85 долара за барел.  
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено 
Европейските акции записаха понижения в ранната търговия в четвъртък на фона на подновените опасения за китайски 
имотен сектор и смесените корпоративни отчети, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,64 пункта, или 0,14%, до 469,43 пункта, след като настроението на 
пазарите бе помрачено от провала на продажба на активи за 2,58 млрд. долара от силно задлъжнелия китайски строителен 
предприемач China Evergrande. Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании, които е силно 
обвързан с Китай, се понижи с 2,90%. Листнатите във Великобритания акции на Anglo American поевтиняха с 4,46%, въпреки 
че компанията отчете увеличение на производството през третото тримесечие. 
Немският показател DAX отчете се понижи с 12,1 пункта, или 0,08%, до 15 510,82 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 изтри 25,86 пункта от стойността си, или 0,36%, достигайки ниво от 7 197,24 пункта. Френският измерител 
CAC 40 регистрира спад с 16,75 пункта, или 0,25%, до 6 888,86 пункта. 
„Китайският макроцикъл е прекъснат, но растежът остава слаб", коментира Андреас Брукнър, стратег по капиталовите 
инструменти в Bank of America, който по-рано този месец постави прогнозира ниво от 420 пункта за STOXX 600 до края на 
годината. Това предполага спад от около 10% спрямо настоящите нива. 
Цената на швейцарския производител на електротехническо оборудване ABB се сринаха с 5,20%, след като компанията 
понижи прогнозата си за продажби за цялата година и предупреди за недостиг на компоненти. 
Акциите на AB Volvo поевтиняха с 0,17%, тъй като от фирмата заявиха, че недостига на чипове се е отразил негативно на 
производството на камиони. 
Банковият индекс SX7P се понижи с 1,02%, въпреки че британската банка Barclays и финландската Nordea отчетоха добри 
резултати за тримесечието. Техните акции поевтиняха съответно с 0,37% и 1,39%. 
Акциите на Richemont поскъпнаха с 0,82%, след като HSBC повиши рейтинга на книжата на компанията на „купувай“. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Основните индекси Нюйоркската фондова борса не успяха да намерят единна посока в сряда, но Dow за кратко достигна 
нов рекорден връх, след като нагласите на инвеститорите бяха подкрепени от по-добрите от очакваното отчети, предаде 
Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията с ръст от 152,03 пункта, или 0,43%, до 35 609,34 пункта, след като по-
рано за кратко достигна рекорден връх от 35 669,69 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна 
с 16,56 пункта, или 0,37%, до 4 536,19 пункта, оставайки на 0,2% под рекорда си. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се понижи със 7,41 пункта, или 0,05%, до 15 121,68 пункта. 
През последните два месеца пазарът е изправен пред редица предизвикателства – от страховете, свързани с Делта 
варианта на коронавируса, проблемите с веригата на доставки, кризата с китайския строителен предприемач 
Evergrande, сигналите на Фед за свиване на стимулите и нарастващата инфлация. Въпреки това борсовите индекси се 
представят добре през последните дни на фона на добрите корпоративни отчети за третото тримесечие. 
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Акциите на Verizon Communications поскъпнаха с 2,41%, след като американският телекомуникационен гигант надмина 
очакванията на анализаторите за последното тримесечие. Компанията отчете печалба на акция от 1,55 долара спрямо 1,05 
долара за същия период на 2020 г. Очакванията бяха за печалба от 1,35 долара на акция. Приходите на компанията 
нараснаха с 4,3% на годишна база до 32,9 млрд. долара, което е с около 700 млн. над очакванията. 
Цената на книжата на Netflix се понижи с 2,3%, въпреки че през третото тримесечие броят на абонатите на стийминг 
платформата е нараснал с 4,4 млн. до малко под 214 млн. Очакванията бяха за ръст от 3,84 млн. 
Deutsche Bank понижи рейтинга на книжата на Netflix след публикуването отчета, като посочи, че е трудно да оправдае 
настоящата цена на акциите на компанията предвид очакваното забавяне на ръста на приходите догодина. От банката 
казаха още, че добрият ръст на броя на абонатите вече е бил взет предвид в цената на акциите. 
Акциите на United Airlines поевтиняха с 0,58%, въпреки че отчета на компанията надмина очакванията на анализаторите на 
фона на нарастващото търсене на билети за пътувания. 
Акциите на Ford се повишиха с 4,02%, след като Credit Suisse повиши рейтинга на книжата на автомобилостроителя на фона 
на пренасочването на фокуса на компанията върху електрическите и очаквания 30-процентов ръст на цената на акциите. 
Цената на книжата на PayPal се понижи с 4,91% на фона на новината, че може да придобие социалната мрежа Pinterest. 
Акциите на Pintrest поскъпнаха с 12,77%. 
До момента 84% от компаниите от S&P 500, които са представили финансовите си резултати за тримесечието, са надминали 
прогнозите на аналзиаторите. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Борсите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в четвъртък, след като инвеститорите се 
фокусираха върху представянето на акциите на китайския строителен предприемач Evergrande в Хонконг, пише Си Ен БИ 
Си. 
Цената на книжата на Evergrande се понижи с 12,54%, след като търговията с тях бе замразена за повече от две седмици. 
До понижението се стигна, след като компанията обяви, че сделката за продажба на 50,1% дял в подразделението 
Evergrande Property Services на своя по-малък конкурент Hорѕоn Dеvеlорmеnt Ноldіngѕ е пропаднала. Сделката се 
оценяваше на 2,58 млрд. долара. Акциите на Evergrande Property Services Group поевтиняха с 8,01%, а тези на Hopson 
поскъпнаха със 7,57%. На този фон Хонконгският измерител Hang Seng се понижи със 118,49 пункта, или 0,45%, до 26 017,53 
пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 7,78 пункта, или 0,22%, до 3 594,78 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 3,86 пункта от стойността си, или 0,16%, достигайки ниво от 2 416,18 
пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 546,97 пункта, или 1,87%, до 28 708,58 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi записа спад от 5,8 пункта, или 0,19%, до 3 007,33 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна с 1,7 пункта, или 0,02%, до 7 415,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,59 пункта, или 0,10%, до 572,07 пункта. BGBX40 се понижи с 0,02 пункта, или 0,02%, до 133,30 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,94 пункта, или 0,14%, до 651,14 пункта. BGREIT се понижи с 2,28 пункта, или 1,42%, до 158,29 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Президентът на БФС Борислав Михайлов: Ако построим нов стадион - мач у нас за Суперкупата 
в. Труд - Вирусолози и епидемиолози пред "Труд": Сертификатът "Кацаров" сее хаос и зараза 
в. Телеграф - Влизаме в мола с чужд сертификат 
в. Монитор - Хванаха измами за 2 милиона лева с болнични  
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Брюксел предлага кадрова помощ и хеликоптери, ако не ги догоним с ваксинацията 
в. 24 часа - Политици спират кампании, искат оставки и президентът да ги свика спешно на консултации 
в. Труд - Vera Su още сипе отрова в морето 
в. Труд - Агенти на ГДБОП проверяват хакерските удари срещу "Труд" 
в. Телеграф - Без зелен Сертификат на вота 
в. Телеграф - Банско и Боровец най-евтините ски курорти в Европа 
в. Монитор  - Разписките от вота с различна дължина, пускаме ги в една урна 
в. Монитор - Компенсират 630 000 фирми с по 110 лева на мегаватчас 
Водещи интервюта  
в. Сега - Ковид мерките трябваше отдавна да бъдат затегнати 
в. 24 часа - Проф. Михаил Константинов, математик: Най-много нови избиратели на балотажа за президент привлече през 
2001 г. Първанов, най-малко - Желев през 1992 г. 
в. Труд - Професор Иво Христов, бивш депутат от БСП, пред "Труд": Политическият ни елит е тежко неграмотен 
в. Телеграф - Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков: ОРЕЛ ще намали цените на колите втора ръка 
в. Монитор - Проф. Кантарджиев: COVID мерките са закъснели  
Водещи анализи  
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в. Сега - Тънки червени линии пак разделят съюзниците 
в. Сега - Ценовият кошмар - да доживеем до пролетта 
в. Сега - Университетските тайни, за които никой не иска да говори 
в. 24 часа - Зелени пропуски - добре, но как ще спрем тези от черния пазар? 
в. Труд - Блажо или Блаже - метаморфозите на един късен македонист 
в. Телеграф - Единствено COVID ни отнема свободата 
в. Монитор - В галоп към 21-ви век 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Опашки пред пунктовете за ваксинация. Какви количества от ваксините има. Гост в студиото е директорът на 
Агенцията по лекарствата - Богдан Кирилов. 

- Мерките, състоянието на болниците и парите от Здравната каса. Разговор с д-р Иван Кокалов. 
- След опашките в първия ден на „зеления сертификат" - как ще се осъществява и контролира достъпът в големите 

търговски центрове? 
- Кои ще са новите „сини" и „зелени" зони за паркиране в София? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- След хаоса, опашките и недоволството - ще сработят ли „зелените" сертификати? Гости - доц. Любомира 

Николаева - Гломб и проф. Николай Витанов. 
- Как сривът в системата блокира работата на личните лекари? Разговор с д-р Георги Миндов. 
- Ученици в тъмночервената COVID зона. Как ще премине онлайн обучението в столицата? В студиото - заместник-

кметът на София Мирослав Боршош. 
- Кой къде е в предизборната картина? Първан Симеонов за последното проучване на „Галъп". 

 
√ Предстоящи събития в страната на 22 октомври 
София. 

- От 12.30 ч. в Министерството на икономиката министър Даниела Везиева ще даде брифинг, на който ще бъдат 
обявени резултатите от направения анализ за ефективността и устойчивостта на процедурите по Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020". 

- От 9.00 часа Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса ще проведе заседание. 
- От 10.00 часа 19-и състав на Специализирания наказателен съд ще гледа делото срещу Кристиан Филипов, обвинен 

за образуване и ръководене на организирана престъпна група. 
- От 10.30 ч. в Детска градина № 90 „Веса Паспалеева" заместник-кметът по екология Десислава Билева ще даде 

началото на инициативата „Моето зелено училище, зелена детска градина". 
- От 11.00 ч. пред Детския медицински комплекс в район „Овча купел" на ул. „Маестро Кънев" 4 ще бъде 

представена нова инвестиция в детска болница в размер на 1,9 млн. лв. и ще бъде връчен сертификат „Клас В". 
- От 13.00 часа в зала 101 „Антарктида" в Министерството на външните работи ще се проведе брифинг във връзка с 

организацията на вота зад граница за президент, вицепрезидент и Народното събрание на 14 ноември 2021 г. 
- От 13.30 часа онлайн ще се проведе младежки форум на тема „БъдиЕвропа". 
- От 11.00 часа в Мраморното фоайе на Столичната библиотека ще се проведе представяне на изданието „Голямата 

София". 
- От 17.00 часа в галерията на ул. „Шипка" 6 ще бъде представена изложба, посветена на 90-годишнината на 

художника Генчо Симеонов. 
*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа в Графична база „Тодор Атанасов" на остров Св. Анастасия ще започне Фестивалът на младите в 
изкуството „Моето море". 

*** 
Благоевград. 

- От 9.30 часа в зала „22-ри Септември" ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Варна. 

- От 14.00 часа на гребна база „Бриз" ще се проведе пресконференция на тема „Развитието на спорта, 
стопанисването и използването на гребна база „Бриз". 

- От 18.00 часа в Градската художествена галерия „Борис Георгиев" ще се състои концертът „Музика за нашето 
време". 

*** 
Враца. 

- От 19.00 часа в камерната зала на ДКТ ще бъде представена постановката „Гостилничарката" от Карло Голдони. 
*** 
Добрич. 

- От 12.00 часа в Младежкия център ще се проведе Младежка академия по проект „Младежки център Добрич - 
Вашето днес". 
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- От 18.00 часа ресторант „България" ще се състои благотворителен рок бал с участието на рок изпълнители от 
няколко поколения. 

*** 
Стара Загора. 

- От 14.00 часа на беседката на античната улица „Августа Траяна" (пред Регионална библиотека „Захарий Княжески") 
ще се състои Работилница за рими „Как да пишем хайку" с водещ Петър Чухов. 

- От 18.00 часа в Лапидариума на Регионален исторически музей ще се проведе среща с поета Петър Чухов и 
представяне на новите му книги „Есенен Великден„ и „Запокитените". 

- От 19.00 часа в Културен център „Стара Загора" ще бъде представен спектакълът „Големанов" от Ст. Л. Костов. 
*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 363 на Общината ще се проведе публични търгове с явно наддаване за продажба на седем 
поземлени имота в града. 

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

