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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Васил Велев: Засега няма алгоритъм, по който да се действа с работници, които отказват да се ваксинират 
За първи път рамо до рамо работодатели и синдикати излязоха на протест заради високата цена на 
електричеството 
Тази седмица премина под знака на червената зона и зеления сертификат. След като дни наред България отбелязваше 
рекорд след рекорд по смъртност и положителни проби, служебното правителство въведе изискване за зелен сертификат 
за всички дейности на закрито. Това накара хиляди българи трескаво да се наредят на опашки, за да получат безплатна 
ваксина, пред угрозата да плащат скъпи тестове. В същото време друг рекорд извади на площадите за първи път рамо до 
рамо работодатели и синдикати. Високата цена на електричеството.  
"Нарекохме сертификата "6+", защото се изискват шест удостоверения, за да могат хората да посетят дадени места, дори 
да пият едно кафе", това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. 
Той допълни, че освен това мерките са били въведени от днес за утре, което изключително затруднява заинтересованите, 
дори и с отлагане налагането на санкции до понеделник. 
Васил Велев се съгласи, че в криза трябва наистина да се подхожда с разум, като в повечето страни в Европа зелените 
сертификати са факт, а у нас те стимулират и ваксинацията, която продължава да е твърде ниска. 
Работодателите препоръчват ваксинацията да се прави, като е добре да има публично финансиране за това. 
Велев заяви, че засега няма алгоритъм, по който да се действа с работници, които отказват да се ваксинират - дали да 
излизат в неплатен отпуск, дали да бъдат освобождавани, или постоянно да си правят тестове. 
Относно високите цени на електроенергията и газа, Васил Велев смята, че пазарът за тях в Европа е "квази пазар", който не 
отговаря на дефиницията за пазар, защото е затрупан с ограничения, преференциални цени, дългосрочни договори. 
Велев смята, че намаляване на ДДС за енергоносителите може да се случи. Според него редица предприятия намаляват 
дейността си заради цените на тока, има и съкращения на работни места. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: Няма алгоритъм, по който да се действа с работници, които отказват ваксина  
Засега няма алгоритъм, по който да се действа с работници, които отказват да се ваксинират - дали да излизат в неплатен 
отпуск, дали да бъдат освобождавани, или постоянно да си правят тестове. Това коментира по Нова тв председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Тази седмица премина под знака на червената зона и зеления сертификат. След като дни наред България отбелязваше 
рекорд след рекорд по смъртност и положителни проби, служебното правителство въведе изискване за зелен сертификат 
за всички дейности на закрито. Това накара хиляди българи трескаво да се наредят на опашки, за да получат безплатна 
ваксина, пред угрозата да плащат скъпи тестове. 
"Нарекохме сертификата "6+", защото се изискват шест удостоверения, за да могат хората да посетят дадени места, дори 
да пият едно кафе", каза Васил Велев. 
Той подчерта, че мерките били въведени от днес за утре, което изключително затруднява заинтересованите, дори и с 
отлагане налагането на санкции до понеделник. 
В криза трябва наистина да се подхожда с разум, като в повечето страни в Европа зелените сертификати са факт, а у нас те 
стимулират и ваксинацията, която продължава да е твърде ниска. 
Работодателите препоръчват ваксинацията да се прави, като е добре да има публично финансиране за това. 
В същото време друг рекорд извади на площадите за първи път рамо до рамо работодатели и синдикати. Високата цена 
на електричеството. 
Относно високите цени на електроенергията и газа Васил Велев смята, че пазарът за тях в Европа е "квази пазар", който не 
отговаря на дефиницията за пазар, защото е затрупан с ограничения, преференциални цени, дългосрочни договори. 
Според Велев намаляване на ДДС за енергоносителите може да се случи. Редица предприятия намаляват дейността си 
заради цените на тока, има и съкращения на работни места. 
 

https://nova.bg/news/view/2021/10/23/343879/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
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В. Труд 
 
√ Васил Велев: Няма алгоритъм за действие с работници, които отказват да се ваксинират 
Засега няма алгоритъм, по който да се действа с работници, които отказват да се ваксинират - дали да излизат в неплатен 
отпуск, дали да бъдат освобождавани, или постоянно да си правят тестове. Това каза председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев по Nova News. 
"Ние препоръчваме работодателите да поемат стойността на тестовете на своите служители, но искаме това да става с 
публично финансиране", добави той. 
"Нарекохме сертификата "6+", защото се изискват шест удостоверения, за да могат хората да посетят дадени места, дори 
да пият едно кафе", посочи Велев. 
Той допълни, че освен това мерките са били въведени от днес за утре, което изключително затруднява заинтересованите, 
дори и с отлагане налагането на санкции до понеделник. 
Васил Велев се съгласи, че в криза трябва наистина да се подхожда с разум, като в повечето страни в Европа зелените 
сертификати са факт, а у нас те стимулират и ваксинацията, която продължава да е твърде ниска. 
Относно високите цени на електроенергията и газа, Васил Велев смята, че пазарът за тях в Европа е "квази пазар", който не 
отговаря на дефиницията за пазар, защото е затрупан с ограничения, преференциални цени, дългосрочни договори. 
Велев смята, че намаляване на ДДС за енергоносителите може да се случи. Според него редица предприятия намаляват 
дейността си заради цените на тока, има и съкращения на работни места. 
 
Actualno.com 
 
√ Бизнесът: Няма алгоритъм, по който да се действа с работници, които отказват да се ваксинират 
"Нарекохме сертификатът "6+", защото се изискват шест удостоверения, за да могат хората да посетят дадени места, дори 
да пият едно кафе", това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Той допълни, че освен 
това мерките са били въведени от днес за утре, което изключително затруднява заинтересованите, дори и с отлагане 
налагането на санкции до понеделник.  
Васил Велев се съгласи, че в криза трябва наистина да се подхожда с разум, като в повечето страни в Европа зелените 
сертификати са факт, а у нас те стимулират и ваксинацията, която продължава да е твърде ниска. 
Работодателите препоръчват ваксинацията да се прави, като е добре да има публично финансиране за това. Велев заяви, 
че засега няма алгоритъм, по който да се действа с работници, които отказват да се ваксинират - дали да излизат в неплатен 
отпуск, дали да бъдат освобождавани, или постоянно да си правят тестове.  
Относно високите цени на електроенергията и газа, Васил Велев смята, че пазарът за тях в Европа е "квази пазар", който не 
отговаря на дефиницията за пазар, защото е затрупан с ограничения, преференциални цени, дългосрочни договори. Велев 
смята, че намаляване на ДДС за енергоносителите може да се случи.  
Според него редица предприятия намаляват дейността си заради цените на тока, има и съкращения на работни места. 
 
Fakti.bg 
 
√ Вacил Вeлeв oбяcни кaк цeнитe нa тoкa щe пaднaт caмo c eднo рeшeниe нa КEВР 
„Имa eднa кoнcтaнтнa „зaдължeниe към oбщecтвoтo“, кoятo в мoмeнтa e 7 лeвa и ce дoбaвя към cмeткитe, 
oпрeдeлeнa e oт КEВР. Тя мoжe дa cтaнe oтрицaтeлнa", кaзa eкcпeртът  
Причинaтa зa cъcтoяниeтo у нac e cбъркaният мoдeл в Eврoпa и цeнaтa нa гaзa. Oт 200 дoлaрa cтaнa 1200 цeнaтa нa гaзa. 
Тoвa зaяви в прeдaвaнeтo „EврoДикoФ“ нa Тeлeвизия Eврoкoм прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в 
Бългaрия Вacил Вeлeв. Тoй кoмeнтирa, чe цeнaтa нa пo-cкъпия гaз нe би трябвaлo дa имa ceриoзeн eфeкт, тъй кaтo eдвa 7% 
oт бългaрcкaтa eнeргeтикa пoлзвa прирoдeн гaз. 
„В мoмeнтa ниe пeчeлим oт Aмeрикaнcкитe цeнтрaли, въпрeки, чe тaм e пиcaнo и нaдпиcaнo. Имa oгрoмнo иззeмвaнe нa 
пaричeн рecурc oт икoнoмикaтa и coциaлнaтa cфeрa, кoитo ca нa тoзи пaзaр“, дoбaви Вeлeв. 
„Нeзaвиcимo oт цeнaтa нa прoдaвaчa – тoй мoжe дa кaжe 100, втoрият кaзвa 200, трeтият кaзвa 300, нo нaкрaя вcички 
прoдaвaт пo цeнaтa, кoйтo прoдaвa нa нaй-виcoкo. Тoвa нe e пaзaр. В Aмeрикa цeнaтa e 50 дoлaрa, a в Eврoпa – 200. Тeзи 
пaри oтивaт в AEЦ „Кoзлoдуй“, oтивaт в НEК, във Фoндa зa cигурнocт, oтивaт и в бюджeтa.“, дoпълни тoй. 
Cпoрeд Вeлeв пaзaрът мoжe дa ce мaнипулирa, прeдлaгaйки пo-виcoкa цeнa бeз знaчeниe кoлкo cтрувa прoизвoдcтвoтo. 
Друг прoблeм, кoйтo oткрoи прeдceдaтeлят нa AИКБ, e cвързaнocттa нa Бългaрия към eврoпeйcкия пaзaр, кaтo cтрaнaтa ни 
нe мoжe дa бъдe oткъcнaтa. Aкo ce нaруши eврoпeйcкoтo зaкoнoдaтeлcтвo щe имa caнкции, кoмeнтирa тoй. 
Въпрeки тoвa имa рeшeниe нa прoблeмa c цeнитe, кaтeгoричeн бe Вeлeв: 
„Имa eднa кoнcтaнтнa „зaдължeниe към oбщecтвoтo“, кoятo в мoмeнтa e 7 лeвa и ce дoбaвя към cмeткитe, oпрeдeлeнa e 
oт КEВР. Тя мoжe дa cтaнe oтрицaтeлнa, примeрнo -150 лeвa. Мoжe пo тoзи нaчин дa нaмaлявa cмeткaтa зa тoкa, кaтo 
cрeдcтвaтa щe дoйдaт oт тaм, къдeтo в мoмeнтa oтивaт“. 
 
Novinite.bg 
 
√ Васил Велев: Нарекохме сертификата "6+", защото се изискват шест удостоверения 
Тази седмица премина под знака на червената зона и зеления сертификат. След като дни наред България отбелязваше 
рекорд след рекорд по смъртност и положителни проби, служебното правителство въведе изискване за зелен сертификат 
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за всички дейности на закрито. Това накара хиляди българи трескаво да се наредят на опашки, за да получат безплатна 
ваксина, пред угрозата да плащат скъпи тестове. В същото време друг рекорд извади на площадите за първи път рамо до 
рамо работодатели и синдикати. Високата цена на електричеството.  
"Нарекохме сертификата "6+", защото се изискват шест удостоверения, за да могат хората да посетят дадени места, дори 
да пият едно кафе", това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. 
Той допълни, че освен това мерките са били въведени от днес за утре, което изключително затруднява заинтересованите, 
дори и с отлагане налагането на санкции до понеделник. 
Васил Велев се съгласи, че в криза трябва наистина да се подхожда с разум, като в повечето страни в Европа зелените 
сертификати са факт, а у нас те стимулират и ваксинацията, която продължава да е твърде ниска. 
Работодателите препоръчват ваксинацията да се прави, като е добре да има публично финансиране за това. 
Велев заяви, че засега няма алгоритъм, по който да се действа с работници, които отказват да се ваксинират - дали да 
излизат в неплатен отпуск, дали да бъдат освобождавани, или постоянно да си правят тестове. 
Относно високите цени на електроенергията и газа, Васил Велев смята, че пазарът за тях в Европа е "квази пазар", който не 
отговаря на дефиницията за пазар, защото е затрупан с ограничения, преференциални цени, дългосрочни договори. 
Велев смята, че намаляване на ДДС за енергоносителите може да се случи. Според него редица предприятия намаляват 
дейността си заради цените на тока, има и съкращения на работни места. 
 
Българска свободна телевизия 
 
√ Надигат се икономическа и енергийна кризи – причини, последствия, решения 
"Студио Икономика", гост: Васил Велев, председател на АИКБ (21.10.2021) 
Ние имаме устойчиво ненормално високи цени на електроенергията от месец август. Затова ние оттогава алармираме, 
защото тези цени са изключително високи, особено за България са без никакъв фундамент. Вярно е, че природният газ 
поскъпна много, но в България под 7% от електроенергията се произвежда с природен газ. Всичко друго е със суровини, 
които не са поскъпнали въобще. Например на въглищата не им е мръднала цената от 5 години. Мирният атом също не е 
поскъпнал, а слънцето, водата и въздуха са безплатни. Тоест, ние имаме 93% производство на електроенергия, чиято 
себестойност не е повишена. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България в 
предаването Студио «Икономика» по Българска свободна телевизия. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БТА 
 
√ Председателят на АИКБ Васил Велев към младите: Учете математика 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев се обърна с призив към младите хора 
да учат математика. 
"Учете математика, винаги можете да станете един час по-рано и вместо да пиете кафе - да научите бизнес администрация 
или администрация и управление", заяви Велев на младежкия форум #БъдиЕвропа, организиран от Икономическия и 
социален съвет. 
Той призова родителите да създават ранен интерес на децата към математиката, защото тя е в основата на логическото 
мислене, на природоматематическите, инженерните, дигиталните умения. По думите на Велев, през 2000 г. на един 
китайски инженер са се падали двама инженери в ЕС и САЩ, докато сега е обратното - на един инженер в Европа и САЩ 
заедно, има двама китайски инженери, които са и по-добре подготвени, съдейки по тестовете PISA. 
От осем водещи направления Китай са лидери в четири, допълни той. Според него има огромно предизвикателство към 
европейците, защото сме 7 процента от световното население, а произвеждаме 20 процента от БВП на света и харчим 40 
процента от социалните разходи. "България е още по-надолу, индустриалните специалности са в порядъка на 10 
процента", посочи той. 
Васил Велев разказа, че първата му работа, ако под работа се разбира получени пари срещу труд, е била на шест години, 
когато е бил на село при своята баба. Работил е в селското стопанство. Първата му работа като дипломиран висшист е била 
към БАН. 
Събитието можете да проследите тук. 
 
АИКБ 
 
√ РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ И СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ИСКАНЕ ДО ПРЕМИЕРА ЗА КОНСТИТУИРАНЕ НА КОМИТЕТ ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ ПО СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ ЕС 
ДО 
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, 
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
КОПИЕ 
Г-Н АТАНАС ПЕКАНОВ 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА 

https://www.youtube.com/watch?v=EGm63Llw_8o
http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/2502168
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Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
 
ОТНОСНО: Искане за конституиране на Комитет за наблюдение по Следващо поколение Европейски съюз с 
подкомитети на Националния план за възстановяване и устойчивост и на Фонда за справедлив преход, 
включително и на прилагането на финансови инструменти  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ, 
Национално представителните организации на работодателите и работниците и служителите в продължение на 
предложенията, отправени от Икономическия и социален съвет на Република България в приетото от него на 28.05.2021 г. 
становище на тема: „Споразумението за партньорство и програмите към него за програмен период – 2021-2027 г.“, се 
обръщат към Вас с учтиво предложение в спешен порядък да бъде създаден Комитет за наблюдение по Следващо 
поколение Европейски съюз, който да включва подкомитети за наблюдение на Националния план за възстановяване и 
устойчивост и на Фонда за справедлив преход. Подобна необходимост произтича също и от разпоредбите на европейското 
законодателство – включително на Регламент № 240/2014 на ЕК[1]. 
Този Комитет, съвместно с Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство (СП) 2021-2027 г. ще обхванат 
всички представители на държавната администрация и на заинтересованите страни. При неговото създаване може да се 
използва утвърдената структура и работни практики на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство. 
Подобен подход би довел до синергия и по-добра координация и допълняемост на интервенциите и планирането на 
инвестициите от всички европейски фондове, включително Фонда за справедлив преход, които в момента не са обхванати 
от системите за граждански контрол и поставят риск от критични бележки от страна на Европейската комисия. Логично 
приложно поле на функциите на подобен Комитет за наблюдение биха били и всички финансови инструменти – 
включително тези, администрирани от Фонда на фондовете, които в момента също остават извън обхвата на граждански 
контрол и по тази причина са повод за критики и опасения за непрозрачни схеми и други непазарни практики. Информация 
за прилагането на финансовите инструменти и постигнатите на тази основа ефекти не се предоставя системно нито в 
Комитетите за наблюдение на програмите към СП, нито в Комитета за наблюдение на самото СП. 
Разчитаме, че допълването на дейностите по наблюдение и контрол върху всички интервенции със средства от 
европейските фондове и съответното национално съфинансиране ще повиши ефективността, доверието и прозрачността 
на тези процеси, прилагайки по най-добър начин разпоредбите и добрите практики на Европейския съюз и ще създаде 
дълготраен положителен ефект за нашата страна. В допълнение – подобен комплексен обхват ще позволи набирането на 
сравнима и достоверна информация и поставянето на обективна и системна основа на дискусията за намирането на 
оптимално съотношение между инструментите и мерките по различните области на интервенции, както и относно 
съотношението между пряката безвъзмездна финансова подкрепа за иновациите и инвестициите, от една страна, и 
финансовите инструменти, от друга страна. 
Надяваме на Вашето разбиране и своевременна реакция – доколкото създаването на Комитети за наблюдение е от 
компетенциите на Министерски съвет. 
 
[1] Official Journal of the European Union L 74/1, 14.3.2014 Регламент за Европейски Кодекс за поведение за партньорство 
в рамките на ЕСИФ. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ,                                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ                        
ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА                                                                  
АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ                               
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ,                                                                  
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ    
ДИМИТЪР МАНОЛОВ,          
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“  
               
Economic.bg 
 
√ Paбoтoдaтeли и cиндиĸaти иcĸaт дa yчacтвaт в нaблюдeниeтo нa Πлaнa зa ycтoйчивocт 
Opгaнизaциитe пpeдлaгaт cъздaвaнeтo нa Koмитeт зa нaблюдeниe нa дeйнocтитe 
Haциoнaлнo пpeдcтaвитeлни opгaнизaции нa paбoтoдaтeли иcĸaт дa yчacтвaт в ĸoнтpoлa пo изpaзxoдвaнe нa cpeдcтвaтa oт 
Πлaнa зa ycтoйчивocт. Зapaди тoвa пpeдлaгaт нa пpeмиepa Cтeфaн Янeв дa ce cъздaдe Koмитeт c пoдĸoмитeти зa 
нaблюдeниe нa дeйнocтитe, финaнcиpaни oт Πлaнa зa възcтaнoвявaнe и ycтoйчивocт, ĸaĸтo и oт Фoндa зa cпpaвeдлив 
пpexoд. 
Лoгичнo пpилoжнo пoлe нa фyнĸциитe нa пoдoбeн Koмитeт зa нaблюдeниe биxa били и вcичĸи финaнcoви инcтpyмeнти – 
вĸлючитeлнo тeзи, aдминиcтpиpaни oт Фoндa нa фoндoвeтe, ĸoитo в мoмeнтa cъщo ocтaвaт извън oбxвaтa нa гpaждaнcĸи 
ĸoнтpoл и пo тaзи пpичинa ca пoвoд зa ĸpитиĸи и oпaceния зa нeпpoзpaчни cxeми и дpyги нeпaзapни пpaĸтиĸи“, пишaт в 
пиcмo дo пpeмиepa oт AИKБ, KHCБ и KT „Πoдĸpeпa“. 

https://bica-bg.org/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%80%d0%b3/#_ftn1
https://bica-bg.org/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%80%d0%b3/#_ftnref1
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Cпopeд тяx тaĸa щe имa cинepгия, пo-дoбpa ĸoopдинaция и дoпълняeмocт нa интepвeнциитe и плaниpaнeтo нa 
инвecтициитe oт вcичĸи eвpoпeйcĸи фoндoвe. И oщe – щe ce пoвишaт eфeĸтивнocттa, дoвepиeтo и пpoзpaчнocттa пo 
oтнoшeниe нa paзxoдвaнeтo нa cpeдcтвaтa. 
 
В. Монитор 
 
√ Командироват ваксинирани служители в големите магазини  
Компенсират осигурителния доход на служителите в неплатен отпуск 
Шефове командироват ваксинирани служители в търговските центрове, достъпни само със зелен сертификат, а тези, които 
нямат имунизация срещу коронавирус, ги местят в свои малки офиси извън ограниченията. Това показа проверка на 
„Монитор“ в столичните Хали. 
В големите магазини, където няма алтернатива за неваксинираните, се предлага те да излязат в неплатен отпуск или да 
работят само на открито, защото там откриват сергии на паркингите за клиентите си без документ за ваксина. 
Според мнозина търговци въвеждането на зелен сертификат за закритите големи обекти на практика принуждава 
работодателите да пускат свои служители в неплатен отпуск. 
„Това дали някой ще пусне някого в неплатен отпуск, засега е единственото решение, което голяма част от работодателите 
са намерили предвид заповедите и мерките, които бяха въведени от Министерството на здравеопазването“, обясни за 
„Монитор“ адвокатът по медицинско право Мария Петрова. По думите й работодателите нямат особено голям избор на 
действие в тази ситуация. 
Според председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев  
няма чак толкова масово пускане на работници и служители в неплатен отпуск заради ограниченията, породени от 
въвеждането на зеления сертификат. Той припомни, че в такива случаи има програма за компенсиране на осигурителния 
доход на заетите, което е 95% от нетния им доход, тъй като те не дължат върху тези суми данъци и осигуровки. 
Заради поредната COVID вълна работодатели залагат отново на въртележки в офиса. Целта е да няма струпване на много 
служители на едно място и в затворените помещения. Това обясни пред "Монитор" изпълнителният директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Той изтъкна, че заради пандемията вече втора година 
в IT сектора и администрацията работят на смесен режим. Затова според него тази форма се е указала удачна за 
служителите. 
"Колкото до въвеждането на зелените сертификати, нямаме данни дали има фирми, чиито служители са без такива. Нито 
пък имаме информация дали някои предприятия ще затворят заради това. 
От самата асоциация не сме изразявали становище по въпроса все още", коментира Иванов. Той изтъкна, че стъпката все 
пак е възможност за бизнеса да работи, а не да затваря. Не било ясно обаче, ако има пълен локдаун, дали това няма да им 
нанесе големи щети. Иванов обаче изтъкна, че въпреки скока на цените, икономиката бележи ръст за третото тримесечие 
в сравнение с този период на миналата година. 
"Но тогава икономиката беше много зле и затова не мисля, че тези данни са много показателни. Според мен икономиката 
през 2021 година като цяло може да се доближи до нивата на тази от 2019 година", изтъкна Иванов. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ България може да поеме още пoлoвин милиaрд лeвa нoв дълг  
Oщe пoлoвин милиaрд лeвa нoв дълг щe може да бъде поет от страната ни, става ясно от обявения аукцион на БНБ. Ако 
поръчките за предложените книжа бъдат одобрени в този обем, от началото на годината новопоетият дълг ще достигне 
два милиарда и 300 милиона лева. 
Финансовото министерство предлага поредната емисия на вътрешния пазар, като след високия интерес към половин 
милиард лева под формата на 5-годишни облигации, министерството предлага срочност от 10 години и половина. 
Оценката на пазарите сочи поскъпване на дълговите книжа, като последната емисия от 5-годишни облигации почти 
докосна нулевата доходност, но все пак остана в отрицателната скала - минус 0,02 на сто, което е благоприятно за 
държавата, въпреки че е по-скъпо спрямо предишните емисии с такава срочност. При книжата от 10 години и половина, 
каквито се предлагат днес, доходността за инвеститорите също нараства спрямо предишните емисии от тази година. Още 
преди първите парламентарни избори имаше емисия от книжа за 10 години и шест месеца, която бе отказана от 
министерството. 
Бюджетът позволява страната ни да поеме до 4 милиaрдa и 500 милиона лева нов дълг зa гoдинaтa, като не предпоставя 
дали емисиите ще бъдат на вътрешния или на външния пазар. При актуализацията на финансовата рамка този лимит не бе 
променен. 
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√ Започват проверките за зелен сертификат и налагането на глоби  
Изтече отсрочката, която здравното министерство даде в края на миналата седмица за набавяне на зелен сертификат за 
служителите и посетителите на кина, театри, заведения и други. От днес нарушителите ще бъдат глобявани. Също от днес 
общопрактикуващите лекари ще предписват безплатни лекарства за лечение на Covid-19. 
От днес без сертификат ще се влиза само в хранителните магазини, банките, аптеките, държавните институции и на 
посещение при лекар. За всички останали места за закрито, където може да има струпване на хора, като заведения, 
търговски центрове, кина, театри и други, зеленият сертификат е задължителен както за служителите, така и за 
посетителите на тези обекти. 
Сертификатите за ваксинация, преболедуване или отрицателен антигенен или PCR тест, са задължителни за работещите в 
болниците и домовете за възрастни хора. Отсрочка имаше до днес. Нарушителите вече ще бъдат глобявани. 
Зелен сертификат за преболедуване на Covid-19, установен и регистриран с бърз антигенен тест, вече може да се изтегли 
от Националната здравно-информационна система. Той вече важи не шест, а 12 месеца, но само в пределите на страната. 
От днес личните лекари ще могат да предписват от безплатните лекарства за лечение на Covid. Това ще става с електронна 
рецепта, а разрешение им даде в петък Надзорният съвет на Здравната каса. 
 
√ Банковите такси продължават да поскъпват  
Банковите такси продължават да поскъпват, показа справка на БНР. От началото на следващата година една от най-
големите банки у нас въвежда и такса за теглене от банкомат за пенсионери. 
Вдигането на банковите такси по основни платежни услуги е процес, който се наблюдава от няколко години. 
"Най масовите такси - такса за обслужване на сметка, такси за преводи, там горе-долу тенденцията поприключи с 
увеличаване на преводите. Вече цените са към четири, пет лева, на хартия се прави левов превод в клон. В последните 
месеци се забелязва и поскъпване на касовото обслужване", коментира за БНР финансовият експерт Стефан Христов. 
Една банка въведе такса за пенсионери. "В размер на процентно съотношение, когато се тегли от нейните банкомати". 
Тази банка и други предлагат на пазара пакетни услуги, които могат да се окажат изгодни в зависимост от навиците на 
пенсионерите. 
"Връща някаква минимална сума, има определен брой изследвания - безплатни, преводи и така нататък, плащане на 
битови сметки". 
"Директно по самите сметки таксите вече няма накъде да се увеличават и затова вече банките търсят други възможности", 
коментира експертът. 
 
√ СЕМ изслушва кандидатите за генерален директор на БНР  
В Съвета за електронни медии започват изслушванията на кандидатите за генерален директор на Българското национално 
радио. 
Днес своите концепции за управлението и развитието на общественото радио ще представят Милен Митев и Митко 
Димитров. Във вторник ще бъде изслушването на третия участник в надпреварата - Иво Тодоров. 
Изслушванията ще се предават директно на сайта на БНР - Радио Бинар. 
Документи за участие в конкурса подадоха петима кандидати, но двама от тях – Жени Гаджалова и Светослав Костов, не 
бяха допуснати от медийния регулатор до третия етап на обявената процедура – изслушване. 
Така претендентите за поста са трима – Милен Митев, Митко Димитров и Иво Тодоров. 
До обявяването на нов конкурс за генерален директор на БНР се стигна след оставката на Андон Балтаков на 2 август.  
Тя беше приета на 4 август от СЕМ, а Милен Митев беше избран за временно изпълняващ длъжността. 
По закон в тримесечен срок след това се провежда нов конкурс. 
Съгласно приетата от медийния регулатор процедура, след като минат изслушванията на участниците в надпреварата, на 
27 октомври СЕМ ще определи с решение кандидата, избран за генерален директор на БНР. 
Ако никой от кандидатите не получи най-малко три гласа, един час по-късно се насрочва второ заседание. В случай, че и 
на него не бъде избран генерален директор, отново час по-късно се насрочва ново заседание. 
Ако и на третото поредно заседание не бъде избран генерален директор, процедурата се прекратява. 
 
√ Премиерът на Сърбия: Срещу президента Вучич е бил планиран атентат  
Премиерът на Сърбия Ана Бърнабич съобщи, че срещу президента Александър Вучич бил планиран атентат. 
В изказване по сръбската телевизия ТВ Пинк Бърнабич обясни, че в Министерството на вътрешните работи са формирани 
паралелни структури и са водени и кампании в големи медии за очерняне на Вучич и семейството му и представянето им 
като лидери на престъпен клан.  
„Продължаваме разследването и няма да има защитени хора“, заяви Бърнабич. 
 
√ Арести на министри в Судан  
Въоръжени мъже са арестували няколко членове на преходния кабинет в Судан в домовете им на фона на ескалираща 
политическа криза в страната, предаде Би Би Си. Предполага се, че става въпрос за преврат, коментира Ройтерс. 
Най-малко четирима министри са задържани от неидентифицирани войници днес рано сутринта. 
Вероятно е и премиерът Абдала Хамдок да е арестуван, но официално това не е потвърдено. 
Не е известно кой е извършил арестите. Армията не е коментирала случващото се. 
Има съобщения за спрян интернет в столицата Хартум. На снимки в социалните мрежи  се виждат гневни тълпи, които са 
запалили гуми на улиците. 

https://binar.bg/
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Съобщенията за арести идват на фона на засилващо се напрежение между армията и цивилните преходни власти. 
И двете страни споделят властта след свалянето на президента Омар Башир през 2019 г. 
 
√ Разширяване на икономическата активност в частния сектор на САЩ през октомври 
Бизнес активността в частния сектор на САЩ се увеличи солидно през октомври, което предполага засилване на 
икономическия растеж в началото на четвъртото тримесечие на годината. 
Общият PMI индекс на икономическата активност в промишлеността и сферата на услугите, определяне от агенция IHS 
Markit, нарасна през октомври до 57,3 пункта от 55,0 пункта през септември, достигайки тримесечен връх. 
През октомври промишленият PMI индекс в САЩ се понижи с 1,5 пункта до 7-месечно дъно от 59,2 пункта, а 
производственият подиндекс спадна до 15-месечно дъно от 52,3 пункта. В същото време PMI индексът за бизнес 
активността в сферата на услугите достигна тримесечен връх от 58,2 пункта спрямо 54,9 пункта през септември. 
"През октомври се наблюдава възраждане на активността в сектора на услугите, тъй като броят на случаите на Covid-19 
продължава да намалява. Производителите също продължават да отчитат силно търсене, но промишленото производство 
все още е измъчвано от ограничения, свързани с рекордни затруднения във веригите на доставки и недостига на работна 
ръка“, коментира главният икономисти на агенция IHS Markit Крис Уилямсън. 
 
√ Нови Covid мерки влизат в сила в Румъния, Чехия, Русия  
Дания преустановява категоризацията по цветове заради Covid-19 за държави от ЕС и Шенгенското пространство. 
Гражданите на тези държави ще могат да влизат свободно в страната със сертификати за ваксинация, за преболедуване 
или за отрицателен тест за коронавирус. За всички останали се изисква PCR тест не по-късно от 24 часа след пристигането 
си в Дания. 
Нови ограничения се въвеждат в Румъния заради усложняващата се пандемична обстановка. Забранява се излизането 
през нощта, училищата ще бъдат затворени за две седмици, а зеленият сертификат ще бъде задължителен за повечето 
обществени места. 
От днес до 25 февруари за неваксинираните и непреболедувалите жители на Москва на възраст над 60 години и хронично 
болните се въвежда домашен режим, при който не са ограничени разходките и физическите упражнения на открито. А в 
шест региона на Русия започват неработни дни до 7 ноември. 
В Чехия носенето на маски на закрито става задължително, включително на работното място. 
 
√ СЗО: Пандемията е далече от своя край  
Директорът на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус заяви, че пандемията от коронавирус ще приключи, 
когато "светът реши да сложи край". Това е в нашите ръце, имаме всички необходими инструменти - в областта на 
общественото здраве и на медицината, но светът не ги използва добре, каза Гебрейесус по време на конференция в 
Берлин. Той допълни, че с почти 50 хиляди жертви седмично пандемията все още е далече от своя край. 
По данни на официални източници, събирани от Франс прес, до момента коронавирусът е отнел живота на най-малко 4 
942 305 души от началото на появата му през декември 2019 година в Китай. Най-много са смъртните случаи в САЩ - над 
735 хиляди, следват Бразилия с над 600 хиляди и Индия с над 454 хиляди жертви. 
 
БНТ 
 
√ Бизнес организации с предложение за промени в мерките  
Бизнес организации в туризма, хотелиерството, заведенията и ритейл сектора се обединиха, че подкрепят въвеждането на 
зеления сертификат за достъп до обществени места. Но излязоха с обща позиция и нови предложения за мерки - според 
тях тестът за антитела също трябва да служи за издаване на сертификат. 
Организациите искат държавата да покрива разходите за тестове, както и сертификатът да е задължителен за всички 
държавни служители. 
Настояват и за гратисен период, в който фирмите от засегнатите сектори да се подготвят по-добре. 
 
√ Министърът на енергетиката за цените на тока: Взехме мерките, които могат да бъдат предприети  
България е единствената държава в ЕС, в която крайните потребители са на регулирания пазар, това в момента ги спасява 
от ценови шок, което се случва в момента в Западна Европа. Това заяви в "Бизнес.БГ" по БНТ министърът на енергетиката 
Андрей Живков. 
При тази ситуация на пазара имаме чести срещи с КЕВР, но е изключително трудно да се прогнозира отсега следващите 2 
месеца какво движение ще имат пазарите, каза Живков. 
Той призова да не се говори за апокалиптични сценарии, защото държавата има механизми, с които да реагира. 
Според Живков нищо не може да се предскаже, тъй като основната причина за високите цени на електроенергията се 
дължи на покачването на цените на природния газ. Ако се увеличат доставките или по друг начин се успокои газовият 
пазар, това ще даде положително отражение върху пазара на електроенергията. 
В Министерството на енергетиката взехме мерките, които могат да бъдат предприети - включването на допълнителни 
мерки, за да покрием търсенето. Уточни, че балансът в България е в полза на производството, дори изнасяме 1000-2000 
мегавата навън. Предприето е всичко в условията на липсващ парламент, допълни Живков. 
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√ Директорът на "Булгаргаз": Поведението на "Топлофикация София" застрашава доставките на газ за страната  
Днес изтича срокът, който "Булгаргаз" постави на "Топлофикация София" за погасяване на дълга от 121 млн. лева. 
В "Денят започва" изпълнителният директор на дружеството Николай Павлов изтъкна, че очаква да се намери решение на 
въпроса със столичната топлофикация, защото в противен случай са застрашени доставките на газ към всички останали 
потребители. От "Булгаргаз" са предложили за пореден път Българският енергиен холдинг да изкупи вземанията. 
Николай Павлов коментира, че според него е настъпил моментът за вземане на важни решения, защото системното 
трупане на подобни дългове създава сериозен риск за всички клиенти на "Булгаргаз". 
"Поведението на Топлофикация София застрашава доставките на газ за страната", каза Николай Павлов. 
Той допълни, че "Топлофикация София" е най-големият клиент на "Булгаргаз", има най-голямо потребление на синьо 
гориво и съответно - най-високи сметки. Другите топлофикации у нас обаче също потребяват количества газ, за които си 
плащат навреме или със съвсем леки закъснения. 
На фона на недостига на синьо гориво в цяла Европа, в хранилището в "Чирен" ще бъде негнетен с 15% повече газ от 
миналата година, изтъкна директорът на "Булгаргаз". 
Според него проблемите с доставките към стария континент се дължат на неправилно планиране и на конкурентния пазар 
в Азия, където газа се купува на по-високи цени. Според Николай Павлов, въпреки поскъпването на синьото гориво у нас, 
цената му е по-добра от цените в повечето европейски страни. 
Целият разговор вижте във видеото. 
 
√ Какви мерки трябват, за да се върнат децата в училище?  
В разгара на четвъртата вълна: защо децата бяха затворени първи и ще се върнат ли скоро в училище? В студиото на "Денят 
започва" темата коментира Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата. 
"Ние постоянно говорим с Министерството на образованието и здравеопазването, защото това, което се случва, е 
абсолютно недопустимо - да бъдат отворени ресторанти, но да бъдат затворени децата ни", заяви Богданов. 
Децата, особено българските, са изключително травмирани заради това, че са най-много затворени. Като гражданска 
организация настояваме, че училищата трябва да бъдат отворени. Трябва да бъдат взети някои конкретни политически 
решения, каза още той. 
"На първо място трябва да се даде ясен отговор на това дали учителското съсловие ще се ваксинира или не, при какви 
условия и защо продължава да има учители, които не са ваксинирани, а работят с нашите деца. Второ, има родители, 
които не искат да се правят изследвания на децата им за ковид, става дума за тези, които са с взимане на слюнка, 
неинвазивни. Има и родители, които искат децата им да се тестват и бъдат в една добра и защитена среда", заяви 
Богданов. 
По думите му хората са наплашени от всичко, което се случва, а кризата е абсолютно неуправляема по отношение на 
децата, затова МОН и МЗ трябва да направят ясен план. 
"Така, както вървят нещата с пандемията, ние ще бъдем затворени до няколко седмици. Това, което се прави с 
незатварянето на държавата е да се изчакат изборите. Малките деца поне трябва да бъдат пуснати да участват, 
защото на едно дете от 1 до 4 клас не може да му бъде задържано вниманието пред екрана така, както големите", 
заяви той. 
Трябва да се дискутира как ще стане безопасна средата в училище и как да се осигури такава организация на работа, че да 
се осигури присъствено обучение за децата на тези родители, които нямат против децата им да бъдат тествани с 
неивазивни тестове. 
Според Георги Богданов няма държава, която да предлага мярка неваксинираните учители да преподават от вкъщи 
"Аз не мога да си представя, че един учител ще си стои вкъщи, а 30 ученици ще стоят в клас само защото той не иска 
да се ваксинира", заяви Богданов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Нови правила за пристигащите в Германия от България 
От 24.10.2021 г. България и Хърватия стават част от групата държави от Европейския съюз, обявени за високорискови COVID 
зони, реши германското правителство. 
Всеки, който не е напълно ваксиниран или оздравял, който влиза на територията на Германия от високорисков район, 
трябва да бъде поставен под карантина за 10 дни. 
Срокът на карантината може да се съкрати до пет дни след представяне на отрицателен тест за коронавирус. 
Досега Румъния, Литва и Словения бяха единствените държави членки на Европейския съюз, спрямо които се прилага това 
правило. 
В световен мащаб около 70 държави са изцяло или частично включени в рисковия списък на института "Роберт Кох". 
Освен България и Хърватия, от днес ще бъдат добавени Камерун, Сингапур и Република Конго. Кения, Косово, Ирак и 
Хондурас бяха извадени от този списък. 
Страните и регионите с особено висок риск от заразяване се класифицират като високорискови зони. Решаващ, обаче, е не 
само броят на инфекциите. 
Останалите критерии са скоростта на разпространение на вируса, тежестта върху здравната система или липсата на данни 
за състоянието на коронавирусната ситуация. 
 
√ Ердоган обявява за персона нон грата посланиците на 10 държави  

https://bntnews.bg/news/direktorat-na-bulgargaz-povedenieto-na-toplofikaciya-sofiya-zastrashava-dostavkite-na-gaz-za-stranata-1172963news.html
https://bntnews.bg/news/kakvi-merki-tryabvat-za-da-se-varnat-decata-v-uchilishte-1172961news.html
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Посланиците на 10 държави, сред които Германия и САЩ, които призоваха за освобождаването на турския правозащитник 
Осман Кавала, ще бъдат обявени за "персона нон грата", заяви в събота президентът Реджеп Тайип Ердоган. 
"Наредих на външния ни министър да обяви тези 10 посланици за персона нон грата възможно най-скоро", каза той, 
използвайки термина, който означава първата стъпка преди експулсирането. 
Преди два дни Ердоган се закани да предприеме такава радикална стъпка. 
"Казах на нашия външен министър, че не можем да си позволим лукса да ги приютим у нас", каза тогава Ердоган пред 
репортери в коментари, публикувани от турските медии. 
"Защо тези десет посланици правят подобни изявления? Ваша работа ли е да давате урок на Турция? Кои сте вие? Оставете 
Кавала. Нима в собствените си държави оставяте убийци, терористи и бандити? Те винаги отговарят че съдът е независим. 
Тоест, вашият съд е независим, а нашият зависим? Нашият съд дава най-добрият пример за независимост", цитира думите 
му „Хабертюрк“. 
БГНЕС припомня, че преди дни посолствата на десет държави - Канада, Франция, Финландия, Дания, Германия, 
Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Швеция и САЩ, призоваха Турция да освободи Кавала,, който е в затвора от 2017 
г. без присъда. 
След това посланиците на десетте държави бяха извикани на разговор в турското външно министерство. 
Турският вицепрезидент Фуат Октай ги обвини, че се намесват във вътрешните работи и в съдебните дела на страната, 
превишавайки по този начин своите правомощия. 
„Онези, които искат да се намесват в съдебния процес, могат да продължат да изпълняват тези свои желания в собствените 
си страни", написа Октай в Twitter. 
Осман Кавала е известен турски активист за защита на правата на човека и основател на културната фондация Anadolu 
Kültür AŞ, която подкрепя проекти на етнически и религиозни малцинства, често с международна насоченост, включително 
помирение между турското и арменското население и мирното решаване на кюрдския въпрос. 
През февруари 2020 г. турски съд оправдава Кавала по обвиненията в участие в опит за сваляне на правителството по време 
на протестите в парка "Гези" в Истанбул през 2013 г., но още същия ден истанбулските прокурори издадоха нова заповед 
за ареста му. Кавала бе обвинен отново, този път за участие в опита за преврат в Турция през юли 2016 г. 
Ако бъде признат за виновен, Кавала може да получи доживотен затвор без възможност за предсрочно освобождаване. 
 
Сега 
 
√ Изтече гратисният период за въвеждане на зеления сертификат 
От днес трябва да може да се издават удостоверения и след преболедуване с антигенен тест  
Изтече гратисният период, който държавата даде на бизнеса, за да съобрази работата си с изискването за зелен 
сертификат. От днес той ще е необходим за дейности на закрито като посещения на молове, заведения, фитнеси. 
Изключение са посещенията на аптеки, банки и хранителни магазини. Контролните органи вече ще глобяват клиенти и 
собственици, ако има хора, които нямaт документ за ваксинация, отрицателен PCR или антигенен тест, или документ, че са 
преболедували коронавирус. 
От днес ще се издават удостоверения и след преболедуване с положителен антигенен тест. Документът ще е приравнен 
на зеления сертификат и ще дава достъп на хората до всички обществени обекти. За целта антигенният тест трябва да е 
издаден след 1 декември 2020 г. С промяна в заповедта на здравния министър положителният тест ще важи 1 година, а не 
6 месеца, както е в Европа. 
Важно уточнение е, че удостоверенията ще важат само за България, но не и на територията на Европейския съюз. Те също 
ще разполагат с QR код и специфични знаци, но не могат да се използват за пътуване в чужбина. Документите могат да се 
теглят от сайта www.his.bg, да се взeмат от личния лекар или лабораторията, направила теста. 
 
√ Заради скока в цените спират имотните сделки "на зелено" 
Строителството вече е поскъпнало с близо 1/3 и от бранша искат среща със служебния премиер  
Заради драстичното поскъпване на строителните материали започва замразяване на имотните сделки "на зелено", 
сигнализират от строителния бранш пред "Нова тв".  
Общата цена на строителството е скочила с 27%. Най-голям дял в това отношение се пада на дървения материал, който е 
поскъпнал двойно. Цената на арматурата се е повишила с 65%, а на топлоизолацията с 42%. С оглед на продължаващото 
бързо нарастване на цените се стига и до спиране на сделките "на зелено", т.е. преди построяване на сградата.  
"Голяма част от инвеститорите спират продажбите. Те продължават да си строят, но не продават, докато не видят каква ще 
бъде себестойността и какви ще бъдат цените не имотите. Хората усещат, че инфлацията е огромна, чудовищна, с оглед на 
парите, които се напечатаха заради ковид ситуацията в Америка и в Европа", твърди Георги Шопов от Асоциацията на 
строителните предприемачи. 
Всичко това засилва търсенето, съответно и цените на имотите тръгват още по-нагоре. 
Заради невъзможността да се прогнозира крайната себестойност, в публичния сектор пък вече има обществени поръчки, 
за които не се явяват кандидати за изпълнение. 
"Един конкретен пример ще ви дам. Сега има пуснати (поръчки за) 13 блока за саниране. Няма нито един кандидат, защото 
тези договори са неизпълними в момента. Цените са формирани преди 3-4 години", казва Валентин Николов от Камарата 
на строителите в България. 
От Камарата настояват за среща със служебния премиер Стефан Янев, притеснени от задаващата се криза. 
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"Вече има освобождаване на работници. Те и без това не са дотстатъчно, особено на висококвалифицираните специалисти 
в пътния бранш, във високото строителство, за изолации, заварчици и т.н.", съобщава още Николов. 
 
√ Всеки пети без договор работи в ресторант или хотел 
22% от хората, които работят без трудов договор, са наети в хотелиерството и ресторантьорството. Това показват 
проверките на Главната инспекция по труда от началото на годината до края на септември. В такива обекти са полагали 
недеклариран труд 487 лица при 2223 установени случаи общо. 
Любопитно е, че този сектор продължава да наема хора без договори, въпреки че е във фокуса на вниманието на всички 
заради претенциите за антикризисна подкрепа. Миналия юли ресторантьорите получиха голям реверанс с 9% ДДС. За да 
не изглежда, че намаляваме данъците само за алкохол и кръчми, правителството от кумова срама свали данъка и за 
книгите и бебешките храни и хигиенни материали. От това за гражданите не последва никаква полза - цените в 
ресторантите не само не бяха намалени, но дори се повишиха този летен сезон. Наскоро покрай поредната антикризисна 
мярка, която се оказа не по аршина на ресторантьорите, един от тях определи служителите си като "самоосигуряващи се".  
СЪВЕТИ 
ГИТ напомня на работниците и служителите, че за да бъдат защитени техните трудови и осигурителни права, трябва да 
имат сключен писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите. Работодателят е длъжен, преди 
да започнат работа, да им връчи екземпляр от трудовия договор, подписан и от двете страни, копие от уведомлението за 
регистрацията му в НАП и копие от длъжностната характеристика. 
 
√ КПКОНПИ ще плати рекордните 250 000 лв. разноски по загубено дело 
Комисията на Цацаров е пропиляла шанса да обжалва огромната сума  
Антикорупционната комисия КПКНОПИ е осъдена да плати над четвърт милион лева като разноски по дело за 
конфискация, което е водила и загубила пред Софийския градски съд. Това се вижда при проверка в деловодните регистри. 
Определението на Върховния касационен съд, с което осъждането за 251 950 лв. е станало окончателно е постановено в 
понеделник. Любопитното е, че комисията, ръководена от бившия главен прокурор Сотир Цацаров, сама се е отказала да 
обжалва. 
До тази развръзка се стига, след като през септември м.г. Софийският градски съд допълва решението си от 2012 г., с което 
отхвърля исковете на КПКОНПИ (по онова време комисията за конфискация) срещу Е.В., В.В., Ц.В. и Е.К. Делото за 
конфискация срещу тях е заведено, защото през 2008 г. Е.В. е осъдена на година условно за укриване на 9800 лв. ДДС. 
Останалите трима ответници по делото за конфискация са нейни роднини. 
След като жената е призната за виновна, комисията за конфискация започва проверка срещу нея и установява, че тя има 
имущество за над 2,3 млн. лв., за което липсват данни за законни източници и което подлежи на отнемане. През 2012 г. 
съдът отхвърля иска на комисията, като приема за доказано, че приходите им надхвърлят разходите. През м. г. Софийският 
градски съд осъжда КПКОНПИ да плати на Е.В. и В.В. общо 121 950 лв. за съдебни разноски, на Ц.В. - 80 000 лв., а на Е.К. - 
50 000. Комисията обжалва определението за разноските пред апелативния съд, но през май т.г. той го потвърждава. Така 
казусът стига до Върховния касационен съд. 
Висшата инстанция обаче приема, че жалбата на КПКОНПИ, подадена чрез гл. инспектор Г. П., е просрочена и затова трябва 
да бъде оставена без разглеждане. Магистратите обясняват, че апелативният съд се е произнесъл на 19 май и в 
определението му изрично е записано, че срокът за обжалване е едноседмичен. Този срок е изтекъл на 26 май, а жалбата 
на КПКОНПИ е депозирана на 28 май, обясняват върховните съдии. 
В годишните доклади на КПКОНПИ няма данни за разноските, които комисията е осъждана да плаща, а те не са малки, 
защото и делата, които води в общия случай са за големи суми. Годишният бюджет на КПКОНПИ е около 19 млн. лв., които 
отиват предимно за персонал. 
 
√ Работодателят е длъжен да издава документи на работника  
Какви са задълженията на работодателя по отношение на условията за работа? Длъжен ли е да издава документи, 
когато му ги поиска работникът? 
Кодексът на труда  (КТ) е предвидил множество задължения за работника или служителя. Така всеки е длъжен например 
да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време, както и да работи в състояние, 
което му позволява да изпълнява възложените задачи. Работникът има задължението и да изпълнява работата си в 
изискуемото се количество и качество, да спазва техническите и технологическите правила, да изпълнява 
законните нареждания на работодателя, да пази грижливо имуществото, да бъде лоялен и т.н, и т.н. 
В същото време обаче КТ вменява и куп задължения за работодателя, включително и да  осигури на работника или 
служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил. Така 
работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, както и 
работно място и условия в съответствие с характера на работата. Той трябва да осигурява здравословни и безопасни 
условия за труд. Длъжен е да даде длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя 
при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването. Работодателят трябва да 
даде указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително 
запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Той 
е длъжен и да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото 
правоотношение. 
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КТ изрично определя и че работодателят е длъжен в установените срокове да начислява във ведомости за заплати 
трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд, както и да плаща уговореното трудово 
възнаграждение за извършената работа. Той трябва да издава при поискване от работника или служителя извлечение от 
ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения. 
Работодателят има задължение и за издаване на документи на работника. КТ има специален текст за това. Според него, 
по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите 
документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането. В същия срок и 
пак по писмено искане на работника работодателят е длъжен "да му предостави обективна и справедлива характеристика 
за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка 
при кандидатстване за работа при друг работодател". При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е 
длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. 
Той има и задължението да води трудово досие на всеки работник или служител. То се създава при постъпване на работа 
и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на 
трудовото правоотношение. Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните 
документи. 
Не на последно място е задължението на работодателя да осигури работника или служителя при условия и по ред, 
установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване. 
 
√ Ценовият кошмар - да доживеем до пролетта 
България и ЕС ще викат неволята да ни спасява от токовия удар 
Тази зима ще бъде най-скъпата от десетилетия. Цените на тока, газа, петрола и бензина продължават да чупят рекорди и 
скоро само богатите ще могат да си ги позволят. 
Това пише сп. „Билд“ и не става дума за България, а за Германия. Статията на „Билд“ обаче може да се отнесе за всяка 
държава от ЕС. Кризата е паневропейска, страховита, а високопарните еврократи и речовитите апологети на „водородното“ 
бъдеще на Европа се оказаха напълно неподготвени за „отмъщението“ на изкопаемите горива. 
Европейската комисия и националните правителства са в ступор – трудно им е да реагират на лавината на цените, а и нямат 
много полезни ходове. Инфлационната спирала се развихря и заплашва бизнеса със загуби и фалити, а домакинствата - с 
дългове и бедност.  
Какво се случи 
В момента може да чуете всякакви обяснения и причини за полуделите цени на тока и природния газ – виновни са Кремъл 
и Китай, картелите и природата и т.н. Истината е, че се струпаха много фактори и сега наблюдаваме „перфектната буря“ в 
цените на енергоизточниците.  
Сушата в Южна Америка спря вецовете там. Безводието наложи да се търси заместител – природен газ, и повишеното 
търсене доведе до поскъпване на синьото гориво. Нещо подобно се случи и в Китай, който пък пострада от тежки 
наводнения, пороите съсипаха въглищните мини и се наложи внос на алтернативен енергоизточник. Това, заедно с бързия 
възход на китайската икономика (втората по мощ в света), след ковидкризата също подхрани котировките на енергийните 
пазари. Целият регион на Азия всъщност се радва на икономически бум, което води до ръст на потреблението на енергия 
и съответно - на цените на горивата.  
Междувременно страните от ОПЕК и Русия се разбраха да не увеличават добива на нефт въпреки засиленото търсене. А 
заради урагани доставките на петрол в Мексиканския залив бяха спрени временно и котировките на американския „брент“ 
се изстреляха до 7-годишен рекорд. Логично - цените на бензина и дизела също растат. 
На фона на тези събития 
Европа се оказа напълно неподготвена 
за ценовата атака. Зареяни в далечното бъдеще с чист въздух и зелена енергетика, без въглища, нафта, парникови газове 
и прахови частици, страните от ЕС се оказаха с полупразни газови хранилища и с невъзможност да си осигурят достатъчно 
природен газ на сносни цени. Синьото гориво си остава основно в производството на електрическа и топлинна енергия в 
Европа (в Германия например е делът му е над 40%). И въпреки всички помпозни приказки за диверсификация на горива 
и на доставчици, ЕС все още е твърде зависим от руския природен газ. 
А Русия ясно показа на ЕС, че владее положението - любезно обясни, че изпълнява коректно заявените доставки, но няма 
възможност да задоволява нарасналото потребление. Анализаторите разчетоха в поведението на Москва ясни сигнали – 
не ни отписвайте като партньор и не пречете на „Северен поток 2“. Надеждите, че Катар ще спаси положението с евтин 
втечнен газ, не се оправдават - изглежда азиатските пазари са по-предпочитани от европейския. Притиснати в ъгъла, 
европейските правителства и ЕК унило обсъждат мерки за облекчаване на ситуацията. Арсеналът е скромен – сваляне на 
ДДС, акцизи, такси, енергийни помощи.... 
Експертите са наясно - никакви правителствени мерки няма да помогнат особено, защото ценовият шок е прекалено тежък 
и няма как да бъде компенсиран.  
Европа трябва да се моли за мека зима 
и да се надява, че пролетта ще донесе успокоение на цените. 
Особено важно е чиновниците в ЕС да си вземат поука от събитията. А специално за България е крайно време политици и 
експерти да решат каква енергетика искаме да развиваме и как ще направим плавен и безболезнен преход към по-зелена 
България. Защото в момента никой не може да отговори ясно дори на прости въпроси като: „Ще има ли АЕЦ „Белене“, за 
която са потрошени милиарди? „Какво ще стане с руското оборудване и площадката?“, „Защо внасяме съвсем скромни 
количества евтин газ от Азербайджан, при положение че можем да осигуряваме една трета от потреблението с внос от 
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там? “и „Колко петилетки ще отнеме разширяването на газовото хранилище в Чирен?“. Дори прословутият Национален 
план за възстановяване не дава ясни отговори за съдбата на въглищата и на тецовете, работещи с тях.  
"Когато се обърне каруцата, пътища много" - 
тази гениална българска поговорка пасва чудесно на днешната апокалиптична картина  - некадърно управлявана, 
псевдопазарна и силно подвластна на външни фактори, енергетиката ни се тресе от ценови шокове, повличайки цялата 
икономика в инфлационна и дългова спирала. Това, че кризата не е само наша, а паневропейска, още повече влошава 
нещата. В тази катастрофична ситуация отчаяни, екзотични и половинчати "спасителни" идеи летят отвсякъде. Бизнесът 
иска компенсации за пощурелите цени, синдикатите настояват за незабавно вдигане на минималната заплата, леви и 
десни политици предлагат аварийно да се замрази плащането на кредити и на енергийни сметки и т.н. Всички мерки са от 
типа  
"дайте да дадем" 
И правителството започна да дава  - преди дни обяви, че всички около 660 000 "нестопански потребители", които са на 
ветровития борсов пазар  -  големи, средни и дребни фирми, болници, училища и т.н., ще получат по 110 лева компенсация 
за всеки потребен мегаватчас през октомври и ноември. Парите - 450 млн. лева, ще бъдат взети от АЕЦ "Козлодуй", чиито 
приходи в последните месеци здраво растат.  Ще има и други мерки, но още се обмислят, обясни премиерът Янев. Не е 
тайна какви са другите предлагани "спасителни пояси": 
- Държавните производители на ток продават евтино на енергоемките предприятия, за да ги избавят от фалит. 
- Взима се "свръхпечалбата" не само на АЕЦ "Козлодуй, но и на други държавни предприятия от енергетиката, чиито 
приходи хвърчат в последните месеци - като ТЕЦ "Марица изток 2" и вецовете в системата на НЕК , и се раздава на 
промишлените фирми като компенсация за токовия удар. Всички над 600 000 "нестопански потребители" се връщат към 
старите си доставчици - ЧЕЗ, ЕВН, Енерго про, които ще им продават ток на цени, регулирани от КЕВР (цените ще са 
себестойност плюс малка надценка за доставчика - примерно 10%). 
- Износът на електроенрегия се забранява временно. 
 - Намалява се (или направо се занулява)  ДДС за ток, а също и за газ и парно (с "железен" аргумент - Чехия и Испания вече 
били направили същото).  
Засега битовите абонати дишат спокойно, цените за тях са си същите, но корекцията на тарифите от 1 януари изглежда 
неизбежна. Тук "спасителите" са раздвоени между две предложения  -  раздаване на допълнителни помощи за 
домакинствата или направо замразяване на цените.  Идеята за мораториум се лансира и от леви, и от десни, сродявайки 
коалициите на Мая Манолова и Христо Иванов.  
Възможно ли е изобщо да се приложи мащабен и спешен спасителен план?  
Най-малкият проблем е, че част от идеите са осъществими само при работещ парламент, а други изискват съгласуване с 
Брюксел. Ако сумираме всички предложения за подкрепа на бизнес, обществени институции и граждани от ценовия шок, 
чийто край засега не се вижда, може да се получи стряскащ сбор от много милиарди. Откъде ще се вземат те, и то сега, 
веднага? Неслучайно служебното правителство не бърза да подпомага. 450-те милиона компенсации за небитовите 
консуматори са само за 2 месеца. Но ценовият взрив започна още през август и продължава, а успокояване се очаква 
напролет, и то не е сигурно. Ами ако цените на енергията останат високи 10 месеца - 4.5 милиарда ли ще бъдат раздадени 
на ощетените? И нима е честно компенсациите да са еднакви - по 110 лева за мегаватчас ток и за малките хлебопекарни, 
които са на ръба на оцеляването, и за металургичните заводи, които в момента печелят много добре заради световното 
поскъпване на металите? От друга страна, подпомагането не може да е избирателно, защото ЕК веднага ще го обяви за 
непозволена държавна помощ.  
Ако ще се замразяват цените за бита, докога ще е това, колко ще струва и кой ще покрие сметката? Едни предлагат пари за 
подпомагане да се вземат от Фонда за сигурност на енергийната система, други пък предлагат временно да се спрат 
вноските в този фонд. Изземането на печалбата на АЕЦ "Козлодуй" вече разпали страстите - Румен Овчаров, бивш 
министър на енергетиката и депутат от БСП, не на шега предлага държавата да "щипне" и от печалбите на частните 
производители на ток.   
Положението наистина излиза от контрол и може да стане страшно, ако бъдещите депутати и министри поемат по лесния 
път на раздаването, покрит с добри намерения, но водещ към ада на продънен дефицит, затъване на държавата в дългове 
и наливане на масло в огъня на инфлацията.  
Истината е, че всякакви помощи и намаления на данъци и такси могат да са само временни полумерки, които  
не решават радикалните проблеми 
Истинските мерки са превантивните и въпросът на въпросите е как да не се повтаря сегашната криза. Не личи българските 
политици да търсят и намират тези най-важни отговори. И не са само те - европейските им колеги също се държат като 
патоци в кълчища. Новините от съвещанията в Брюксел не са добри - чуваме познатите заклинания за "общ европейски 
отговор" на кризата.  Но у нас енергийните катаклизми се усилват от чисто нашенски дефекти и грешки, свързани с 
погрешни намеси и непростими бездействия на държавата.  
Измама е, че в България има свобода на търговията с ток 
- при условие че държавата е сключила абсолютно непазарни дългосрочни сделки с редица основни играчи - 
производители на енергия. Т. нар. американски тецове имат договори за изкупуване на тяхното ел. производство по високи 
цени - съответно до 2024 и до 2026 г. Високи са и гарантираните тарифи, по които се изкупува енергията от ВЕИ централите 
- използващи слънце, вятър, вода, биомаса и т.н.  
Пазарът в България е полулиберализиран - първи на него излязоха големите индустриални потребители, от 1 юли и 
малките фирми, но домакинствата още плащат ток по цени, които държавата чрез КЕВР определя.  
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Самата "свободна" търговия се осъществява по правила, които автоматично стесняват кръга на купувачите. Уж се предлага 
ток за всички, но всъщност пакетите са толкова едри, че малцина играчи могат да си позволят да платят за такива обеми - 
само гаранцията е 100 млн. лева. Държавата остава голям играч на енергийния пазар - чрез ЕСО, БЕХ, НЕК, монополистите 
"Булгаргаз" и "Булгартрансгаз", освен това е собственик на т. нар. "независима" енергийна борса. И от това нищо добро не 
произтича. Всяка намеса и всяко бездействие на държавата поражда скандали  - с начина, по който държавните 
предприятия продават електропроизводството си, с изкривените правила за борсова търговия, с всеки проект, договор и 
сделка - независимо дали става дума за газов "поток", за търговия с ток или за търгове за "студен резерв". 
Напоследък се чуват успокоителни коментари, че след бурните рекорди през август - септември цената на тока за бизнеса 
у нас е сред най-ниските в Европа. Това обаче е вярно само за борсовите сделки от вида "Ден напред", и то в определени 
дни. Цената за петък, 22 октомври, в Германия, Полша и Словакия бе в диапазона 72 -79 евро за мегаватчас, а у нас беше 
232,39 евро, т.е. три пъти по-скъпо. 
Но по-важното е друго - в нормалните държави предприятията имат дългосрочни и средносрочни договори със своите 
електродоставчици -  годишни, шестмесечни, месечни, а покупките "Ден напред" са само за допълване на непредвидени 
нужди, за малки количества. Логиката на дългосрочните договори е ясна - добро планиране на разходите, предвидими и 
по-ниски цени, защита от пазарни трусове като сегашните. А у нас предприятията се "зареждат" с ток основно "ден за ден". 
И затова рекордните цени ги удрят веднага и жестоко. Кога и как ще се промени това - никой не казва.    
Накъде пътуваме 
Еврократите от години неспирно говорят за кръгови икономики и нулеви емисии, клеймят мръсните въглища, плашат с 
рискове за ядрената енергия, не харесват природния газ и го смятат за "преходно гориво" - до повсеместно преминаване 
към чистия водород и т.н. Много е хубаво да си мечтаем за "зелена Европа" и икономика без парникови газови, серни 
окиси и пепел, но преходът трябва да се прави умно - от експерти, не от фантазьори. ЕК ни натиска за "зелени цели" и 
"нулеви емисии", но сега виждаме колко безпомощни са европолитиците и еврократите в разгара на кризата и колко зле 
ударен е целият ЕС. 
Българската енергетика е заложник на външния натиск за европейските зелени цели, на сложни геополитически игри и на 
местно тежко политическо малодушие и безхаберие. В резултат не знаем как ще се развива този стратегически сектор 
в идните 5,10, 20 години? Разбрахме, че ЕС иска през 2050 г. европейската икономика да се  зарежда" главно с водород, 
но какво правим днес? Без отговор стои дори простият въпрос как ще оползотворим "паркинга" АЕЦ "Белене" - площадката 
и стоварените там "кашони", струващи милиарди.  
В България енергийната криза съвпадна с политическа  
и никой не носи ясна отговорност за сегашната ситуация и за бъдещето. Народно събрание няма, няма редовно 
правителство. Управлява служебен кабинет с къс хоризонт, който трябва да готви трудни двойни избори и 
който очевидно се чуди как да минимизира щетите от ценовия шок за имиджа на своя патрон, устремил се към нов 
президентски мандат.   
Една от най-трудните кадрови задачи на следващото правителство ще е да намери министър на енергетиката. Ситуацията 
в отрасъла е патова и никой не иска да става камикадзе. 
 
√ Как държавите в ЕС се опитват да овладеят високите енергийни цени 
Директни плащания, данъчни облекчения и замразяване на цените са най-популярните мерки 
Замразяване на цените, намаляване на данъците, на плащания или кредити за енергия, целева помощ - европейските 
нации прилагат различни мерки, за да смекчат удара за потребителите от растящите цени на енергията. 
Ето някои от мерките, предприети, за да помогнат на потребителите да се справят със скока на цените на бензина, 
природния газ и електроенергия. 
Целева помощ за домакинства с ниски доходи 
Франция обяви в четвъртък еднократно плащане на 100 евро без данъци за хора с доходи под 2000 евро на месец. 
Правителството очаква такава помощ да получат 38 милиона души. То вече обяви извънредно плащане от 100 евро на шест 
милиона домакинства, за да облекчи сметките им на доставената електроенергия. 
Във Великобритания правителството основа фонд от 500 милиона паунда, за да помогне на домакинствата с ниски доходи 
за сметките им за отопление, храна и облекло. 
В началото на октомври белгийското правителство удължи до март фиксираните тарифи за енергия за домакинствата с по-
ниски доходи, като им осигури и 80 евро субсидия за енерго плащанията. 
В Полша правителството планира да похарчи до 1,1 милиарда евро през следващата година, за да помогне на пенсионери 
и многодетни семейства да се справят със сметките за енергия. Едно от пет домакинства отговаря на условията. 
В Латвия около 150 000 домакинства трябва да получават между 15 и 20 евро на месец, за да покрият сметките си за ток 
или газ. 
Естонското правителство ще похарчи около 75 милиона евро за намаляване на сметките за ток на всички потребители и 
още 20 милиона за подпомагане на около 72 000 семейства с ниски доходи от септември и март. 
Литовският парламент обсъжда предложенията на правителството за намаляване на цените на газа за пет години и за 
подпомагане на 110 000 семейства със сметките за отопление. 
Замразяването на цените 
Франция замрази цените на газа до края на 2022 г. и следващото поскъпване на електроенергията ще бъде ограничено до 
4%, благодарение на намаляване на данъците върху енергоносителите. 
Италия замразява цените на газа за 2,5 милиона души и на цените на тока за най-бедните. Намалява се и ДДС върху тока 
до 5,5%. 
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Данъчни облекчения  
Германското правителство нареди данъкът за подпомагане на възобновяеми енергийни източници, който се плаща от 
всички потребители, да бъде намален почти наполовина от 1 януари. 
Испания, която е по-зависима от природния газ за производството на електроенергия, отколкото европейските си съседи, 
през юли реши да намали ДДС върху електроенергията. През септември правителството временно намали още един данък 
върху електроенергията и постави ограничения върху печалбите на енергийните компании. 
Чешкото правителство премахна ДДС върху електроенергията и газа за ноември и декември и обмисля да удължи мярката 
за цялата 2022 г., ако получи разрешение за това от Брюксел. 
 
Мениджър 
 
√ Радев: Очаквам бързо връщане на децата в клас, а COVID тестовете да станат безплатни  
Президентът Румен Радев проведе среща с министри от служебното правителство във връзка с разпространението 
на COVID-19 у нас. 
“Ситуацията е напрегната, въпреки налаганите мерки. През последните дни броят на заболелите е висок и болниците се 
задъхват. Същата е картината и в държавите от Източна Европа. Алтернативите бяха или да затворим напълно държавата 
или да приложим гъвкав подход. Подкрепих вашето виждане чрез сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест, 
защото считам, че затварянето на държавата е крайна мярка. Още помним отмирането на социалния и културен живот. 
Знам, колко неблагодарна е една такава стъпка, когато 20 % от населението са неваксинирани. Предишните управляващи 
насадиха недоверие към ваксините, които са най-голямата защита срещу вируса", каза президентът. 
"Напълно осъзнавам негативния ефект от това решение. За мен приоритет са хората, а не рейтингът. Животът за нашите 
съотечественици е по-важен от изборния резултат. Готов съм да платя цената на всички битки, за да защитим живота и 
здравето на българите. Затова подкрепих вашето решение – защото то оставя обществото и икономическия живот 
отворени и дава свобода на избор", каза още той. 
"Знам, че издаване на сертификат срещу антитела е много сложен, но този казус касае хиляди българи и апелирам 
правителството бързо да проучи опита на други държави и да бъде приложен и у нас", допълни Радев.  
"Очаквам указание от личните лекари и болниците за ваксиниране на хора със специфични заболявания. Остава открит 
въпроса за контрола на спазването на мерките. Око такъв не бъде приложен, мерките няма да има ефект. Мерките трябва 
да изключват дискриминация. Ваксинирането не трябва да бъде принудителен акт", каза още Румен Радев. 
"Най-надеждната защита срещу вируса е ваксинирането и не бива да оставяме съдбата си да оставим на произвола на 
късмета", допълни още президентът. 
Президентът обърна сериозно внимание на учениците и евентуално тяхното завръщане в клас. 
"Очаквам бързо връщане на децата в клас, особено от 1 до 4 клас. Чувам, че вместо обещаните безплатни тестове хората 
заплащат от 15 до 40 лв. на тест. Очаквам от МЗ да провери бързо тези факти и да осигури обещаните безплатни тестове", 
каза Радев. 
"Относно учениците – този въпрос ще бъде сериозно обсъден с експертите. Ключовата дума е „безопасна среда“, ако 
можем да я осигурим, на базата на тестове, учениците може да се върнат на училище", каза здравният министър Стойчо 
Кацаров, като допълни: "бихме могли да организираме доставяне на тестове, като докато съм здравен министър няма да 
позволя да се бърка в носа на децата. Има щадящи тестове, които са щадящи - като близалки или отделяна на слюнка, като 
всяко дете може само да направи и без това да му навреди. Ако родителите са съгласни с такъв подход, то това е начин да 
бъде осигурена безопасна среда". 
„Присъственото обучение изисква не само наличие на деца, а и учители, които са здрави. Фактите показват, че от 15 
септември до 10 октомври броят на карантинираните учители се увеличи около 3 пъти, а на карантинирани деца – се 
увеличи 5 пъти. Имаме около 12 000 карантинирани деца в училище и около 2000 деца в детските градини. Това показва, 
че средата се промени значително. Около 15 септември само 6 % попадаха от заболелите попадаха в групата от 0 до 19 
години. През последните 15 дни този процент се движи между 10 и 12 от заболелите в страната“, каза министърът на 
образованието Николай Денков. 
 
√ Европейската комисия ще разчита на енергията от АЕЦ и от газ  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа се нуждае от "стабилен, ядрен" източник 
на електроенергия и от природен газ в прехода си към нисковъглеродна икономика. Тя каза това след края на срещата на 
върха в Брюксел. 
Както е известно все още тече спор дали ядрената енергия и тази от природен газ трябва да бъде обявена за "зелена", 
тоест дали ЕС ще финансира изграждането на такива мощности в процеса към нисковъглеродна енергетика. 
До края на годината Европейската комисия ще издаде списък на енергоизточници, смятани за благоприятни за климата. 
Това ще позволи да се вложат  значителни финансови средства - т.нар. зелено финансиране - в развитието на подходящи 
технологии. 
За включването на атомните централи и природния газ в зеления списък са се произнесли "голямото мнозинство" от 
европейските лидери, съобщи източник на Франс прес. Сред поддръжниците на идеята е и България. 
Сред противниците са Германия и Австрия, които сочат нерешения проблем с радиоактивните отпадъци. Както е известно 
след инцидента с японската АЕЦ Фукушима през 2011 г. Германия започна процес по затваряне на ядрените си централи. 
Българският президент Румен Радев изрази очакване ядрената енергия и производството на енергия от природен газ да 
бъдат признати като "зелени" от Еврокомисията още през ноември. Радев е предложил на Европейския съвет да бъде 
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премахната или поне намалена цената на квотите за въглеродните емисии. Идеята е била отхвърлена, но е получено 
съгласие по друго предложение. 
"Поне се съгласиха, заедно с Полша, Чехия и Унгария, предложението да се извърши проверка на пазарите на електрическа 
енергия и газ, както и на пазара на системата за търговия с емисии, и ако се установят нередности, да могат да се вземат 
мерки. Очакваме този доклад да излезе до средата на ноември", коментира българският президент. 
 
√ Новите безработни са повече от наетите на работа за 17 поредна седмица  
Новорегистрираните безработни са повече от постъпилите на работа през последната 1 седмица – от 11 до 17 октомври.   
Новите безработни са 5300. Тези, които са се регистрирали, че започват нова работа са 3460 души. 
Това показват данните на НСИ от наблюдението на пазара на труда и предварителните данни на Агенцията по заетостта – 
„Новорегистрирани безработни в бюрата по труда и постъпили на работа по области и по седмици“. 
Това е 17-тата поредна седмица, в която новите безработни са повече от новите заети. Тенденцията започна в края на 
месец юни, когато приключи периода на набиране на работна ръка за туристическата индустрия. Преди това от началото 
на април 11 седмици поред новите заети бяха повече от новите безработни в рамките на съответните седмици. 
 

 
 
Наблюдението сочи, че седмица по рано, от 4 до 10 октомври, новорегистрираните в цялата страна са почти двойно повече 
от започналите работа. От края на декември 2020 година до момента новорегистрираните безработни са малко над 222 
хиляди души, а постъпилите на работа от регистрираните в бюрата по труда са 190 хиляди души. 
До средата на 2021 г. беше налице благоприятна тенденция с превес на започналите работа спрямо записаните в бюрата 
по труда безработни, но тази тенденция се обърна през юли. 
През септември нивото на безработица у нас продължи да се понижава, достигайки нова рекордно ниска стойност от 4,7%. 
Понижението спрямо август беше с 0,2 процентни пункта, а спадът на годишна база бе с 2,5 процентни пункта (от 7,2% през 
септември 2020 г.). 
 
√ Половин милиард лева евросредства не са подобрили състоянието на Северозапада  
Европейски средства на обща стойност 478 млн. лв. не са постигнали подобряване на икономическата среда и спиране на 
миграцията от Северозападния регион на България, който е най-бедния регион в рамките на ЕС. 
Това показва проверка на изпълнението по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в периода 2014-
2020 г., която е била извършена от Министерството на икономиката, съобщи служебният министър Даниела Везиева. 
„Не отчитаме косвените ефекти, които търсихме в Северозападния район. Не се е подобрила нито икономическата среда, 
нито е намаляла вътрешната миграция“, подчерта министър Везиева. Тя допълни, че в следващите мерки, които са 
предвидени по новия програмен период и по Плана за възстановяване, ще се разработят допълнителни мерки за контрол, 
които да дават по-добра ефективност. 
Според нея близо 1/3 от всички нарушения, които са отчетени при проверката на програмата, са били извършени в 
Северозападна България. 
”Общо по програмата са сключени 2 913 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
на стойност 2 млрд. лв. От всички 333 броя нередности по ОПИК, които проверката е установила 94 са във връзка с 
установени нарушения по проекти с място на изпълнение - Северозападен регион, а останалите - 239 броя от 
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регистрираните нередности са по проекти с място на изпълнение - извън Северозападния регион“, каза още министър 
Везиева. 
По време на брифинга стана ясно, че към момента са заведени 2 досъдебни производства срещу некоректните фирми и са 
предадени на европейската прокуратура. 
 
√ МЗ: България не прилага ваксини с изтекъл срок на годност  
При изпълнението на Националната ваксинационна кампания срещу COVID-19 в България се прилагат единствено ваксини, 
чийто срок на годност е в съответствие с разрешението им за употреба, това съобщават от пресцентъра на правителството. 
На 10 септември 2021 г., след извършена оценка от Европейската агенция по лекарствата, в Европейския съюз (ЕС) беше 
одобрен нов срок на годност за COMIRNATY при условия на съхранение при свръхниска температура.  
Продуктовата информация е актуализирана с новия срок на годност за замразен флакон, като той е удължен от 6 месеца 
на 9 месеца. Условията на съхранение остават непроменени ( 90°C до  60°C). Опаковките с отпечатан срок на годност върху 
етикета от юни 2021 до март 2022 могат да продължат да се използват до 3 месеца след отпечатания срок на годност, ако 
са били спазени одобрените условия на съхранение при  90°C до  60°C. 
На всички флакони със срок на годност след март 2022 г. вече ще бъде отразен новият 9 месечен срок на годност.    За 
всички  ваксини, на които срокът на годност е изтекъл към момента, е извършено бракуване и предстои унищожаване в 
съответствие с НАРЕДБА № 4 ОТ 16 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ 
ПРОДУКТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 111 ОТ 2020 Г.) издадена от министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.43 от 25 май 
2018г., изм. ДВ. бр.111 от 31 декември 2020 г. 
 
√ Световната банка предложи помощ на България в битката с COVID-19  
Световната банка e изразила готовност да помогне на България за овладяването на епидемичната обстановка в България, 
съобщават от МЗ. Експерти от банката били обезпокоени от ниския процент на ваксинирани спрямо нарастващата 
заболяемост в страната и са предложили помощ както в комуникацията за надеждността на ваксините, така и техническа 
помощ по конкретни проекти. 
"Ще предоставим на България това, от което се нуждае най-спешно", е заявила Галина Винчелете, регионален директор 
на Световната банка за страните от ЕС. "COVID отделенията се препълват и имаме нужда от апаратура за 
кислородолечение. 
Не ни достигат респиратори и интензивни легла", е заявила от своя страна д-р Лидия Чорбанова, началник на кабинета на 
министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров по време на видеоконферентна среща с експерти от банката. 
 
√ Пуснаха симулатор за гласуване преди избори  
Симулатор за гласуване ни тренира как да упражним правото си на вот на 14 ноември с машина. 
Когато застанем зад монитора и въведем смарт картата най-напред ще трябва да уточним желанието си за избор: 
- за президент, вицепрезидент и народни представители; 
- за президент и вицепрезидент; 
- за народни представители; 
Когато маркираме избора си следва да заявим и предпочитанието си. Ако изберем първата опция, то първо ще излезе 
листата с кандидатите за "Дондуков 2" и след това тази с партиите. При партиите трябва да помним, че имаме право и на 
префенренция за даде кандидат-депутат. 
Симулатора може да откриете тук . 
 
√ Защо приемането на еврото може да бъде стратегически успех  
Танел Рос е бил заместник главен секретар на Министерството на финансите на Естония в периода 2009-2012 година, 
където е ръководил екип за плавното въвеждане на еврото в Естония през 2011 г. Той също така има опит и на други 
позиции в Министерството на финансите на страната, а също така и като ръководител на отдела за международни 
отношения на Централната банка на Естония, бил е член на Икономическия и финансов комитет на Европейската комисия, 
старши съветник на изпълнителния директор на Международния валутен фонд, председател на управителния борд на 
Здравноосигурителния фонд на Естония. По настоящем е консултант във Върховния съвет по здравето на Бахрейн. 
Еврото със сигурност е един от най-смелите проекти в историята на финансите. Една изкуствено създадена валута, която 
се използва от толкова много различни по история, култура и навици държави, която бързо печели доверието на целия 
свят – това със сигурност е успешен експеримент, който не може да се сравни с нищо друго досега. 
Едно от най-големите предизвикателства пред стабилността на еврото бе дълговата криза, възникнала след глобалната 
финансова криза. В периода 2010-2014 г. редица държави с разхлабена политика по държавния дълг – Гърция, Кипър, 
Испания, Португалия и Ирландия – разклатиха стабилността на еврото из основи и предизвикаха редица мрачни прогнози 
за бъдещето на единната валута. Лихвите по държавните облигации на някои от тях – Гърция например – достигнаха 
космическите 30%, но въпреки всичко бе намерен изход от ситуацията. Днес, от разстоянието на времето можем да кажем, 
че еврото стои по-стабилно от всякога и дори и тази тежка криза не попречи на неговото съществуване и твърдата му 
позиция като една от основните валути на света.  
Интересно е да се отбележи, че точно в разгара на тази дългова криза една държава с малка, отворена икономика, с валута, 
отдавна фиксирана към еврото, направи смелата крачка да се откаже от собствената си естонска крона и да стане част от 
Еврозоната. Естония приема еврото на 1 януари 2011 г. и до ден днешен не съжалява за избора си, а го счита за основен 
стратегически успех. 

http://vote.bss.design/
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Защо малката страна не се отказа и дори не отложи плановете си за членство в Еврозоната именно по време на най-
големия скандал с единната валута и как това повлиява икономиката на страната? Как се подготви държавата за този 
преход и какви бяха настроенията в обществото по това време? Всичко това предстои да научим от Танел Рос, зам.-главния 
секретар на Министерството на финансите на Естония по време на процеса по присъединяване на страната към 
Еврозоната. Той ще участва като специален гост-лектор с ключова презентация "Приемането на еврото в Естония" по време 
на Ден 2 от 4-тия банково-финансов форум „Бъдещето на парите“, организиран от сп. „Мениджър“. Втората част от 
двудневното издание на форума тази година ще се проведе на 27 октомври.  Събитието ще бъде излъчено онлайн в 
сайта manager.bg и Facebook събитието Четвърти банково-финансов форум: Бъдещето на парите. 
*** 
Танел Рос: Срещу приемането на еврото няма разумни аргументи 
- Какви бяха обществените настроения относно влизането на Естония в Eврозоната, като се има предвид, че то се 
случи в разгара на дълговата криза на Гърция, Кипър, Португалия, Испания и Ирландия? 
- Мнозинството от населението на Естония подкрепяше влизането ни в еврозоната, като този дял се увеличи значително 
след успешното заменяне на естонската крона. От тогава досега естонското общество силно подкрепя членството ни в 
еврозоната. 
- Как бихте отговорили на скептиците, които виждат несигурно бъдеще за еврото? 
- Не виждам никакви разумни доводи, които да оправдаят подобни спекулации. Еврото е крайъгълният камък на 
изключително необходима и ориентирана към икономически растеж парична и фискална стабилност в ЕС, който е третата 
най-голяма икономика в света. То се използва директно от повече от 340 млн. души в еврозоната, а други 175 млн. души 
живеят в страни, които използват валути с фиксиран курс към еврото. Освен това то е втората най-често използвана 
резервна валута в света след американския долар и се ползва с широка обществена подкрепа. Не виждам как дори може 
да се обсъжда въпрос за нестабилност. 
- Как се промени икономиката на Естония след членството в Еврозоната? 
- Приемането на еврото беше логичната следваща стъпка на паричната политика на Естония, след като имахме валутен 
борд и фиксиран курс към еврото от 1992 г. Така че нашата икономика вече беше напълно адаптирана към изискванията 
на единната парична политика в рамките на значителен период от време. Развитието на естонската икономика продължи 
и след приемането на еврото. 
Регистрационна форма и програма на форума ще откриете тук. 
 
√ Публичният дълг на ЕС спаднал до 90,9% от БВП през второто тримесечие  
В края на второто тримесечие на 2021 делът на публичния дълг спрямо брутният вътрешен продукт в Европейския съюз е 
спаднал до 90,9% спрямо 92,4% през първото тримесечие, показват данните на Европейската статистическа служба. 
Показателят в Еврозоната се е понижил до 98,3% през второто тримесечие, след като през първото бе 100%. 
И в двата случая спадът се дължи на силното покачване на брутния вътрешен продукт на фона на икономическото 
възстановяването, които компенсира продължаващото нарастване на дълга, заради финансирането на мерките за 
смекчаване на икономическото и социално въздействие на пандемията от COVID-19. 
На годишна база дългът е нараснал и в ЕС и в еврозоната. През второто тримесечие на 2020 г. делът на държавния дълг 
спрямо БВП в ЕС бе 87,2%, а в еврозоната – 94,4%. 
Най-високо равнище на държавния дълг спрямо БВП в края на второто тримесечие на 2021 е регистрирано в Гърция – 
207,2%. Следват Италия (156,3%), Португалия (135,4%), Испания (122%) и Франция (114,6%). Най-ниски стойности на 
показателя са регистрирани в Естония (19,6%), България (24,7%) и Люксембург (26,2%). 
 

 
 
Спрямо първото тримесечие на 2021 г., увеличение на дела на дълга през второто тримесечие са регистрирали две страни 
членки на ЕС, докато 23 са записали спад. В Естония и България показателят е останал без промяна. Ръст на дела на дълга 

https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-2
https://www.manager.bg/
https://www.facebook.com/events/159144726374671/?active_tab=about
https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-2
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се наблюдава в Малта (с 2 процентни пункта) и Словакия (1,3 процентни пункта). Най-голям спад е отчетен в Кипър (9,4 пп), 
Словения (5 пп) и Хърватния (4 пп). 
 

 
 
Спрямо второто тримесечие на 2020 година 24 страни членки са регистрирали увеличение, а три страни - спад на дела на 
държавния дълг спрямо БВП в края на второто тримесечие на 2021 година. 
Най-голямо нарастване се наблюдава в Гърция (15,9 процентни пункта), Испания (12,5 пп) и Малта (10,8 пп), докато спад 
има в Ирландия (3,1 пп), Дания (1,5 пп) и Нидерландия -0,8 пп). 
 

 
 
√ Турция строи високоскоростна ЖП линия до България  
Турция строи високоскоростна железопътна линия до границата с България, предаде БТА. 
В момента международният пътнически влак София – Истанбул е спрян, валидно от началото на глобалната пандемия през 
март 2020 г. Единствените международни влакове, пътуващи от България сега са за Крайова и за Букурещ. Те пътуват 
ежедневно. 
Близо половината от участъка между Черкезкьой и Капъкуле вече завършена, съобщи турската държавна телевизия ТРТ 
Хабер. 
Железопътната линия се изгражда от Халкалъ, станция в границите на градската железница на Истанбул, към Капъкуле, 
което се намира на границата с България край Капитан Адреево. 
В момента тече усилена дейност по изпълнението на проекта за участъка Черкезкьой – Капъкуле с дължина 153 км. Той 
предвижда изграждането на две жп линии с 53 подлеза, 59 надлеза, 16 моста, два тунела и 194 отвора и три виадукта. Към 
момента вече е изграден близо половината от този участък. 
Когато целият проект бъде завършен, времето, необходимо да се стигне с влак от Халкалъ до Капъкуле, ще бъде намалено 
от 4 часа на час и половина. Товарните превози ще преминават за два часа и половина, вместо за шест часа, както е в 
момента. 
 
√ Украйна предлага на Газпром 50% отстъпка за транзитните такси за газ  
Киев предлага на руския газов монополист "Газпром" 50%отстъпка за допълнителния природен газ, който руската страна 
се съгласи да достави за Европа по украинските тръби. Това става ясно от коментар на украинския президент Володимир 
Зеленски  пред агенция "Франс прес". 
Той се надява на помощ и сътрудничество от другите европейски страни, които, както и Украйна, са станали жертва 
на  руска "газова агресия". 
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Русия настоява,  че изпълнява договорите си за европейските клиенти, а вчера президентът Владимир Путин заяви, че 
Москва ще увеличи доставките веднага щом новият газопровод през Балтийско море "Северен поток 2" получи одобрение 
за работа от европейските регулатори. 
Както е известно с изграждането на газопроводите Турски поток на юг и Северен поток 1 и 2 на север Русия заобиколи 
Украйна при доставянето на газ до Европа. През последните месеци Газпром прави много по-малко заявки за използване 
на транзитния тръбопровод през Украйна, което лишава Киев от милиарди долара приход.   
 
√ Руската централна банка изненадващо увеличи основната си лихва  
Руската централна банка повиши рязко водещата си лихва до 7,5% в опит да овладее най-високата инфлация в страната от 
началото на 2016 г. 
Решението за увеличаване на лихвата със 75 базисни пункта доведе до поскъпване на рублата, тъй като пазарът залагаше 
на повишение с 50 базисни пункта, след като през септември РЦБ вдигна лихвата с 25 базисни пункта. Това е шестото 
повишение на основната лихва от началото на годината. 
Към 17:10 часа българско време 1 долар се разменяше за 70,4476 рубли, сочат данни на Блумбърг 
„Ако ситуацията се развие в съответствие с базисната прогноза, Руската централна банка остава отворена перспективата за 
допълнителни увеличения на основния лихвен процент при следващите заседания“, се казва в изявление на централната 
банка. 
Централната банка ревизира и прогнозите си за инфлацията в Русия, като сега очакванията са тя да достигне между 7,4 и 
7,9% през 2021 г. Предходната прогноза бе в диапазона 5,7-6,2%. 
Целевата инфлация на РЦБ е 4%, като според банката към 18 октомври ръста на потребителските цени е достигнал 7,8%. 
Тя очаква завръщане към нива от 4 до 4,5% през 2022 г. 
Следващата среща на централната банка е насрочена за 17 декември. 
 
√ Нова заплаха за редица индустрии и милиони работни места в Европа  
Съкращаването на производство на магнезий в Китай заплашва производствената дейност на редица европейски 
предприятия, в резултат на което могат да пострадат милиони работни места. Такъв апел към ръководството на 
Европейския съюз отправиха европейски индустриални организации, съобщава РИА Новости. 
Към изявлението се присъединиха European Aluminium, Eurofer, ACEA, Eurometaux, industriAll Europe, ECCA, ESTAL, IMA, 
EUWA, EuroAlliages, CLEPA и Metals Packaging Europe. Те настояват за незабавен отговор на предстоящата криза, като 
предупреждават, че запасите от магнезий в Европа могат да се изчерпят още през ноември, а това ще доведе до множество 
проблеми. 
Последиците ще бъдат усетени от хиляди предприятия, особено тези, които произвеждат и използват алуминий, чугун и 
стомана, а веригите за доставки ще бъдат нарушени. Автомобилната, строителната и опаковъчната индустрия ще бъдат 
изправени пред много сериозни предизвикателства, подчертават авторите на апела. 
Доставките на редкия метай в ЕС зависят почти изцяло от Китай, който осигурява около 90% от световния добив на 
суровината. В последно време обаче заради енергийната криза в КНР снабдяването с магнезий е силно ограничено след 
като китайското правителство бе принудено да затвори 35 от общо 50 предприятия за добив на метала в страната. 
Кризата с осигуряването на магнезий ще нанесе нов, още по-сериозен удар върху автомобилната индустрия, предрекоха 
по-рано през тази седмица експерти. Металът е жизненоважен за производството на редица различни автомобилни 
компоненти. Неговата сплав с алуминия е широко разпространена и се използва във всичко - от резервоари за гориво до 
рамки на седалките и алуминиеви джанти. 
 Първите признаци за задаващ се повсеместен дефицит на суровината това се появиха още през август, когато властите в 
най-многолюдната държава на света започнаха да съкращават производствени мощности с уговорката, че мерките са 
временни и ще бъдат в сила до края на годината. 
Затварянето на фабриките и спадът в производството, напълно естествено, доведоха до увеличаване на 
цената. Анализаторите посочват, че през септември тон магнезий вече струва между 6207 и 6983 долара, което е с 36% 
повече от август. Очакванията са през този месец цената на метала да скочи още. 
Намаляването на доставките на магнезий в комбинация с недостига на микрочипове ще постави редица индустриални 
производства пред още по-сериозни изпитания в началото на следващата година, когато запасите на производителите се 
изчерпят напълно. Включително и в Европа. 
 
√ Повишения на борсите в Европа в края на седмицата  
Европейските акции записаха повишения в ранната търговия в петък и се приближиха до шестседмични върхове, след като 
изненадващо лихвено плащане по доларови облигации на китайския строителен предприемач Evergrande повдигна 
настроението на пазара, предаде Ройтерс. Скокът на технологичните акции и добрия финансов отчет на L’Oreal осигуриха 
допълнителна подкрепа за борсите. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,66 пункта, или 0,57%, до 472,37 пункта. Бенчмаркът е на път да 
регистрира трети пореден седмичен ръст, следвайки печалбите в Азия в резултат на новината, че Evergrande е успял да 
избегне дефолт. 
Немският показател DAX отчете се повиши с 90,18 пункта, или 0,58%, до 15 562,74 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 30,28 пункта, или 0,42%, до 7 220,58 пункта. 
Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 62,16 пункта, или 0,93%, до 6 748,33 пункта, следвайки поскъпването на 
акциите на in L’Oreal с 6,16%. Компанията отчете 13,1% ръст на продажбите за периода юли-септември.  
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Цените на книжата на производителя на машини за правене на чипове ASML и софтуерния гигант SAP се повишиха с 2,54% 
и 1,87%, след като по-рано тази седмица отчетоха понижения на фона на финансовите си отчети. 
Силният сезон на отчетите на Уолстрийт подкрепи S&P 500 до нов рекорден връх в четвъртък, като за момента европейския 
му аналог STOXX 600 остава на малко под процент от августовския си връх. 
По последни данни на Refinitiv IBES анализаторите очакват компаниите от STOXX 600 да запишат 47,6% ръст на печалбата 
през третото тримесечие до 96,1 млр.д евро. Миналата седмица прогнозата бе за ръст от 46,7%. 
Акциите на Renault поевтиняха с 0,74%, след като френският автомобилостроител заяви, че производствените му загуби 
тази година ще бъдат много по-големи от прогнозираното по-рано заради глобалния недостиг на чипове. 
Цената на книжата на шведската минна компания Boliden се понижиха с 5,55%, следвайки по-слабата от очакваното 
оперативна печалба за третото тримесечие. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха смесени резултати в четвъртък, като S&P 500 достигна ново рекордно ниво, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 6,26 пункта, или 0,02%, до 35 603,08 пункта, следвайки рязкото поевтиняване 
на акциите на IBM. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 завърши сесията с ръст от 13,59 пункта, или 0,3%, 
до рекордните 4 549,78 пункта.  Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 94,02 пункта, или 0,62%, 
до 15 215,7 пункта. 
S&P 500 записва силно възстановяване през този месец, след като добрите корпоративни отчети засенчиха страховете от 
инфлацията и потенциалното затягане на паричната политика на Федералния резерв. За седмицата S&P 500 е напреднал с 
1,7%, а за месеца – с 5,62%. 
Акциите на Tesla поскъпнаха с 3,26%, след като компанията отчете нетна печалба от 1,62 млрд. долара за третото 
тримесечие, преминавайки за втори път прага от 1 млрд. долара. През същото тримесечие на предходната година петната 
печалба на компанията бе едва 331 млн. долара. Печалбата на акция достигна 1,86 долара при прогнозирани 1,59 долара. 
Приходите на Tesla достигнаха 13,76 млрд. долара при очаквани 13,63 млрд. долара, според данните на Refinitiv. 
На фона на тези резултати Адам Джоунс заяви, че компанията на Илон Мъск е на път да се превърне в „най-печелившата 
фирма за масово производство на автомобили в света“. 
Цената на книжата на HP Inc. се повиши с 6,93%, след като компанията представи силен отчет и повиши прогнозата си за 
2022 г. В технологичния сектор акциите на Nvidia и Netflix поскъпнаха съответно с 2,66% и 4,48%. 
Цената на книжата на American Airlines се повиши с 1,9%, след като компанията излезе на печалба за третото тримесечие 
благодарение на федералната финансова подкрепа. 
Акциите на IBM се сринаха с 9,65%, след като приходите на компания не отговориха на пазарните очаквания. Двата й 
основни бизнес отдела – за ИТ инфраструктурата и за облачните услуги, записаха по-бавен растеж от очакваното. 
Инвеститорите обаче определиха ситуацията с IBM като изолиран случай. „В момента няма знак за широкоразпространена 
ерозия на маржовете”, коментира Джим Рейд от Deutsche Bank 
На пазара се отразиха и данните за заетостта в САЩ. Броят на подадените за първи път заявления за помощ при 
безработица е достигнал 290 хил. през последната седмица, съобщиха от Министерството на труда на САЩ. Това е най-
ниското ниво от началото на пандемията и спад с 600 заявления в сравнение с предходната седмица. Анализаторите 
очакваха 300 хил. заявления. 
Смесени резултати в  Азия 
Водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в петък, след като акциите на строителния 
предприемач China Evergrande Group поскъпнаха в Хонконг на фона на новината, че задлъжнялата компания е успяла да 
ключово плащане по лихвите си в последния момент, предаде Си Ен Би Си. 
Цената на книжата на Evergrande се повиши с 4,26%, а на подразделението й Evergrande Property Services Group – с 1,7%, 
след като компанията плати  83,5 милиона долара лихва на притежателите на офшорни облигации. 
На този фон хонконгският измерител Hang Seng се повиши със 109,4 пункта, или 0,42%, до 26 126,93 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 12,18 пункта, или 0,34%, до 3 582,6 пункта,, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 3,51 пункта от стойността си, или 0,15%, достигайки ниво от 2 412,67 
пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 96,27 пункта, или 0,34%, до 28 804,85 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi записа спад от 1,17 пункта, или 0,04%, до 3 006,16 пункта. Цената на книжата на Samsung SDI 
се повиши с 1,94%, след като компанията обяви, че ще създаде съвместно предприятие с автомобилостроителя Stellantis 
за производство на клетки за батерии и модули в Северна Америка. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 се задържа на ниво от 7 415,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 2,28 пункта, или 0,40%, до 573,82 пункта. BGBX40 се понижи с 0,49 пункта, или 0,37%, до 133,20 пункта. BGTR30 
изтри 2,57 пункта от стойността си, или 0,39%, достигайки ниво от 648,99 пункта. BGREIT се понижи с 0,30 пункта, или 0,19%, 
до 158,29 пункта. 
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,16 долара  
Курсът на еврото и днес се задържа над прага от 1,16 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1660 долара - малко 
повече, отколкото в петък. 
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Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1630 долара. 
 
√ Ново поскъпване на петрола на фона на ограниченото предлагане  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, удължавайки печалбите от преди уикенда, след като 
глобалното предлагане остана ограничено на фона на високото търсене на твърдо гориво в САЩ и на други места по света, 
докато икономиките се възстановяват от пандемията, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,66 долара, или 0,77%, до 86,19 долара за барел, след като в петък 
напредна с 1,1%. Малко по-рано той достигна най-високата си стойност от октомври 2018 г. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,76 долара, или 0,91%, до 84,52 долара за барел, след като в 
предходната прибави 1,5% към стойността си. По-рано тази сесия WTI достигна най-високата си цена от октомври 2014 г. – 
84,76 долара за барел. 
„Тъй като имаме силно търсене на твърдо гориво в САЩ и ограничено предлагане, петролния пазар продължава да се 
представя добре, което накара някои спекуланти да се откажат от късите си позиции“, коментира Тецу Емори, главен 
изпълнителен директор на Emori Fund Management Inc. 
Цените на петрола са подкрепени и от опасенията относно недостига на въглища и природен газ в Китай, Индия и Европа, 
който насърчи преминаването от тези суровини към дизел и мазут за генериране на енергия. 
Някои анализатори обаче предупреждават, че през идните седмици може да има корекции на пазара, тъй като ряезкият 
ръст на цените на суровия петрол кара инвеститорите да бъдат по-предпазливи. 
„Процентният ръст на WTI през тази година достигна нивата от 2007 и 2009 г., когато също имаше силно рали. Това 
предполага, че цената е прекалено висока“, каза Емори. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Радев иззе ролята на премиера за CОVID - иска мерките да са ясни отрано 
в. Монитор - 40 000 деца пътуват до забавачката или до чина 
в. Телеграф - 57 000 учители без ваксина 
в. Труд - Хората не бързат с втората пенсия 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ДПС официално поискаха властта, но играе за себе си като "разумния", без когото не може 
в. 24 часа - АПИ не плаща на пътни фирми, но пуска поръчки за 100 млн. лева, които компаниите блокират 
в. 24 часа - Вял интерес към БНР, едва трима искат най-високия пост там 
в. Монитор - Наплив за COVID ваксини и при джипитата 
в. Монитор - Двойната синя зона бърка в джоба на софиянци с 21,4 млн. лв. 
в. Телеграф - COVID спря резервациите за ЧНГ 
в. Труд - Vera Su остава заклещен сред скалите 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитриос Хронопулос, посланик на Гърция: Държавни служители, учители и медици, отказали да се 
ваксинират, бяха спрени от работа и заплата, в Гърция мерките проработиха 
в. Монитор - Говорителят на ЦИК РОСИЦА МАТЕВА: Избирателите без втори опит с машината, ако са гласували само на 
единия вот 
в. Телеграф - Д-р Радка Масларска, шеф на неонатологията в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда: Слагаме и бебета на 
кислород заради делта варианта 
в. Труд - Елена Йончева, евродепутат от S&D/БСП, пред "Труд": Закон ще гарантира свободата на медиите в ЕС 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Една фризьорка ми обясни всичко за коронавируса 
в. Монитор - Публика или сценаристи 
в. Телеграф - Нищо розово няма в телефона на парното 
в. Труд - Съгласието за измислените говеда 
в. Труд - Дългосрочни договори решават проблема с тока 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще остане ли София без парно заради дългове Гост: Николай Павлов - изпълнителен директор на „Булгаргаз" 
- Как България се справя с пандемията - оценката на СЗО 
- Кога и при какви условия децата ще се върнат в клас 

бТВ, „Тази сутрин" 
- Кога учениците от 1 до 4 клас ще се върнат в класните стаи 
- Защо лекарски колегии от цялата страна искат оставката на управителя на НЗОК 
- Новите избори. Гост: Проф. Анастас Герджиков - кандидат за президент 
- Има ли вече желаещи да се ваксинират в сливенското село Градец? 
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√ Предстоящи събития в страната на 25 октомври 
Хасково. 

- От 10.00 часа парк-хотел „Зелена Европа" вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие конференцията 
„Миграционният поток: ролята на институциите и на обществото". 

*** 
Благоевград./село Коларово. 

- От 10.00 часа в село Коларово ще бъде открита паметна плоча на проф. Жельо Ганчев - патрон на Аграрния 
факултет. 

*** 
Варна. 

- От 18.00 часа в концертната зала на Военноморския клуб ще се състои концерт на акустичното китарно трио 
„NOVA" - Цветан Недялков, Веселин Койчев и Петър Койчев. 

*** 
Добрич. 

- От 15.00 часа в Голямата заседателна зала на Общината ще се проведе публично обсъждане на актуализация на 
бюджета на Община град Добрич и на и актуализация на Капиталовата програма. 

*** 
Стара Загора./село Дълбоки. 

- От 10.30 часа в село Дълбоки ще се състои среща с поети, които гостуват на читалищата в рамките на Есенните 
литературни дни. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.30 часа в Музей „Литературна Стара Загора" ще се проведе философска дискусия от ученическото „Ателие 
по философия" при „Център за подкрепа на личностното развитие". 

- От 18.30 часа във фоайето на Културен център „Стара Загора" ще бъде представена дебютната стихосбирка на 
Живка Барова „Късчета душа". 

- От 19.00 часа в Културен център „Стара Загора" ще бъде представен спектакълът „За силата на словото". 
*** 
Търговище. 

- От 10.00 часа в зала 74 на Общината ще се проведе жребият за местата за поставяне на агитационни материали за 
предстоящите избори на 14 ноември. 

*** 
Шумен. 

- От 19.00 часа в голямата зала на ДКТ „Васил Друмев" ще бъде представена постановката „Умопомрачение". 

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

