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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ ПРЕПОРЪКИ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. 
Законът за държавния бюджет (ДБ) е фундаментална законова норма, в която намират отражение възприетите от 
парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство политики в различните сфери на обществено – 
икономическия живот и по отношение на функционирането на държавния апарат. Европейската нормативна рамка и 
добри практики предполагат ДБ да бъде консултиран със социалните партньори. Според закона, министерският съвет 
внася проекта на държавния бюджет в Народното събрание не по-късно от два месеца преди началото на бюджетната 
година. 
Настоящата политическа ситуация е извънредна и особена, тъй като не функционира редовно избрано Народно събрание. 
Съответно – не съществува парламентарно мнозинство, което да е излъчило и избрало правителство, а предстоят трети по 
ред за тази година парламентарни избори и действа служебно правителство, назначено от Президента на Република 
България. Поради липсата на законодателна власт, дори служебното правителство да изработи проект на Държавен 
бюджет за 2022 г., то той няма къде да бъде внесен и гласуван. Друг е въпросът дали парламентарното мнозинство в едно 
бъдещо Народно събрание би припознал приоритетите и политиките, заложени в Държавен бюджет, изработен от 
служебно правителство. 
Конституцията на Република България регламентира, че при липса на приет и обнародван Държавен бюджет за следващата 
година действа и се изпълнява Държавният бюджет за предходната година до приемането и обнародването на нов ДБ. 
Въпреки сложната политическа обстановка дебатите по приоритетите и политиките, които трябва да бъдат заложени в ДБ 
за 2022 г., трябва да бъдат в дневния ред на обществото, така че при „разплитане на политическия възел“ в ускорени 
срокове да бъде внесен, гласуван и обнародван ДБ на България за 2022 г., по който да има обществено съгласие. От тази 
гледна точка Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) представя своите препоръки към Бюджет 2022 г.  с 
цел осигуряването в неговата структура на финансирането на политики за противодействие на последиците от кризата, 
създадена от пандемията COVID-19, и последвалата икономическа и енергийна криза, политики за подобряване на бизнес 
средата, както и възможности за осигуряване на икономически растеж на България. 
Към настоящия момент Министерство на финансите не е представило актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 
периода 2021-2023 г., както и средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., което допълнително затруднява 
прогнозирането на макрорамката за развитие на българската икономика през 2022 г. Въпреки това с високо ниво на 
вероятност можем да смятаме, че икономиката ни няма да се възстанови бързо и по тази причина може да очаквам, че 
БВП ще достигне и надмине предкризисните нива от 2019 г.  по съпоставими цени едва през 2022 г.. 
Според АИКБ основните политики, на които трябва да се обърне особено внимание и да се осигури необходимото 
финансиране в Бюджет 2022 г., са: 

1. Политики, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските фондове. 
На 30.09.2021 г. Европейската комисия представи предложение за удължаване на Временната рамка за държавни помощи 
до 30.06.2022 г. Това позволява Република България да продължи предоставянето на подкрепа на засегнатите компании 
за преодоляване на негативните последствия от пандемията и АИКБ настоятелно предлага ДБ 2022 г. да предвиди ресурс 
за прилагане на следните мерки, чиито дизайн да бъде актуализиран, така че да отговоря най-пряко на потребностите на 
засегнатите компании: 
1.1. Прилагане на мярката за изплащане на средства за запазване на заетостта и доходите на работници и служители (така 
наречената мярка 60/40), която да смекчи нарастването на безработицата и частично да предотврати закриването на 
работни места и съкращаването на заети лица. В стратегически план – въвеждане на система по примера на т.нар. модел 
„Kurzarbeit” в немскоговорящите страни, подкрепяща финансово запазването на заетостта в краткосрочни периоди на 
ниско натоварване на предприятията. 
1.2. Прилагане на мярката за частично финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите от 
продажби над 30 % спрямо реализираните през 2019 г., която да подкрепи ликвидността на българските предприятия. 
1.3. Прилагане на адекватни мерки за компенсиране на българските предприятия за безпрецедентно високите, 
категорично надхвърлящи разчетите на КЕВР, цени на електрическата енергия и на природния газ. 
В стратегически план АИКБ апелира за изработване на постоянно действащо антикризисно законодателство за подкрепа 
на заетостта, доходите и ликвидността в българската икономика при настъпване на неочаквани бедствия и кризи, което 
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да е обсъдено и прието с обществен консенсус и което да се активира автоматично при настъпване на кризи, водещи до 
нарастването на безработицата и да противодейства на закриването на работни места и съкращаването на наети. 
1.4 Забавянето на ефективното стартиране на изпълнението на Споразумението за партньорство (СП) и програмите към 
него с почти година (към момента няма нито един одобрен елемент от него), заедно с огромното забавяне на Националния 
план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), са абсолютно неприемливи. Забавянето не може да бъде оправдано по 
никакви причини, тъй като не позволява вливането в българската икономика и в обществения сектор жизнено необходими 
средства, с които страната ни би следвало да разполага в спешен порядък. АИКБ предлага ДБ 2022 г. да предвиди 
амбициозен план за пред- и съфинансиране на проекти, допустими за финансиране по СП, НПВУ и останалите европейски 
инструменти. Настоява спешно да бъдат създадени Комитет за наблюдение на НПВУ и Комитет за наблюдение на 
ползването на финансови инструменти – по технологията на Комитета за наблюдение на СП и при спазване на изискванията 
на Европейския регламент за партньорство. 

2. Политики, свързани с човешки ресурси. 
2.1. АИКБ се обявява против административното увеличаване на минималната работна заплата за страната в период на 
криза. АИКБ подкрепя политика за ръст на доходите, основана на ясна обвързаност с производителността на труда и при 
конструктивен социален диалог, като предлага договарянето на минималните работни заплати да се извършва на 
браншово равнище от представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. 
Административно увеличение на МРЗ, класовете, МОД и неадекватната на икономиката и производителността на труда 
политика по доходите като цяло водят до „посивяване“ на трудовите правоотношения, намаляване на заетостта и 
невъзможност за допълнително нарастване на БВП. Още повече, че МРЗ в България в момента е достигнала 60 % от 
медианната стойност на работната заплата – което съответства на препоръките на ЕК. 
2.2. АИКБ отново се обявява срещу продължаващото вменяване на несвойствени за бизнеса социални разходи, 
ощетяващи предприятията и работещите в реалния сектор, и настоява да бъдат прекратени, като най-неприемливи са: 

▪ Заплащането от предприятията на първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност; 
▪ Заплащането от предприятията на отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство – „отпуск за отпуск“ и 

заместването на липсващата инфраструктура за грижа за децата като детски ясли и градини с дълъг отпуск по 
майчинство, който спъва професионалната реализация на майките и влияе негативно на икономическия растеж; 

▪ Допълнителното възнаграждение за прослужено време, т. нар. „класове“, определяни административно от МС и 
нарушаващо принципа „равно възнаграждение за равен труд“. 

2.3. АИКБ настоява да бъде възстановена справедливостта и да бъде спряно разрушаването на пенсионно-
осигурителната система, като бъде преустановено увеличаването на размера на минималната пенсия, откъснато от 
реалните разчети. Нещо повече – трябва да бъде премахнат институтът на минималната пенсия и размерът на пенсията 
трябва да се определя единствено съобразно осигурителния принос на лицето, а подпомагането на нуждаещите 
пенсионери с ниски пенсии да е задача на системата на социалното подпомагане. 
2.4. АИКБ смята, че размерът на максималния осигурителен доход не трябва да се променя до момента, в който 
средният осигурителен доход в България не достигне 1500 лв. Апелира за въвеждане на прогнозируемост на размера на 
максималния осигурителен доход като той се фиксира на двукратния размер на средния осигурителен доход за страната. 

3. Политики в области „Европейска зелена сделка“ и „Енергетика“. 
3.1. АИКБ настоява за пълноценно функциониране на Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка, 
създаден с ПМС 86/30.04.2020 г. След единственото до момента заседание на 16 юни 2020 г. няма никаква активност от 
страна на институциите – изпълнителна власт (представена от вицепремиер и десет министерства), Народно събрание и 
Президентство. Дейността на този съвет е от съществено значение за формирането на национално отговорни и ангажирани 
политика, сред които: 

▪ Съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо 
развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда; 

▪ Насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия; 
▪ Разработването на актуализираната национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г.; 
▪ Разработването на планове и стратегически национални документи, произтичащи и относими към европейските 

документи, утвърдени от Европейския парламент, Европейската комисия, Европейския съвет, ЕИСК, Комитета на 
регионите. 

3.2. Отчитайки ролята на енергийния сектор за осигуряване на качествени и достъпни енергийни ресурси за потребителите 
в България (бизнес, публични, обществени и битови), както и системното отлагане или повърхностно провеждане на 
нужните за сектора реформи поради тясно партийни интереси, политическа конюктура и краткосрочни намерения, с 
всички произлизащи от това общонационални последствия, АИКБ предлага създаването на действащ Национален съвет 
по енергетика. Този съвет трябва да бъде конституиран по начин, обезпечаващ както висока експертиза и безспорна 
репутация, но и независимост от текущите политически процеси и властови проекции. 
3.3. АИКБ многократно предупреждаваше за основателни съмнения, че българската енергетика се управлява некадърно, 
користно и в ущърб на обществения интерес, а цените на електроенергията, търгувана на БНЕБ, лесно биват 
манипулирани. АИКБ настоява за ясна и обществено защитена управленска програма по всяка от следните теми: 

▪ Преразглеждане на целия модел за предлагане на електрическа енергия и природен газ – провеждане на 
ангажирани прозрачни политики на предлагане на електроенергия, с цел обезпечаване на адекватност, 
ликвидност, прогнозируемост и постигане на устойчиви пазарни цени; 

▪ Развитие на ядрената електроенергетика; 
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▪ Бъдещето на въглищната електроенергетика –ограничено от ангажиментите, поети от страната ни в рамките на 
Европейския пакет „Готови за 55“ и с категорична необходимост от изготвяне на Пътна карта за поетапното 
извеждане на мощности от експлоатация; 

▪ Насърчаване на производството на електроенергия от ВЕИ, включително за собствени нужди; 
▪ Минимизиране на бюрокрацията при изграждане на фотоволтаични инсталации до 1MW и съкращаване на 

процеса на присъединяване към мрежата. 
▪ Въвеждане на т.нар модел на “smart metering“ при производителите на енергия от ВЕИ по примера на други 

европейски държави, където той се прилага. При този модел неизползваната енергия, влизаща в мрежата, се 
кредитира по сметка на производителя й и може да бъде използвана от него в друг период. 

▪ Допускането на частни търговски платформи за търговия със „зелена“ енергия. 
▪ Развитие на алтернативни енергийни мощности и системи за съхранение; 
▪ Развитие на националната енергийна инфраструктура, в частност и електропреносната мрежа с оглед осигуряване 

на качествена, сигурна и достъпна енергия, както и постигане на пълноценен интегритет с общия европейски 
пазар; 

▪ Ангажираност и политики на предлагане на природен газ на вътрешния пазар, в т.ч. развитие на националната 
газопреносна система и съхранението на природен газ. 

▪ Финансова подкрепа за домакинствата за включване към газовата мрежа. 
Естествено реализацията на такива политики изисква не само държавен инвестиционен ресурс, но и бюджетен такъв, 
следователно, трябва да намери своето място при разработването и на държавния бюджет. 

4. Политики в област „Водоснабдяване и канализация“. 
АИКБ отново настоява в ДБ да бъдат заложени конкретни мерки за повишаване ефективността и ефикасността на ВиК 
дружествата чрез стриктното прилагане на Закона за публичните предприятия, актуализиране на „Стратегия за развитие 
и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г“, изготвянето на секторен Закон 
за ВиК, както и привличането на частния сектор в предоставянето на ВиК услугите чрез различни форми на публично-частно 
партньорство, създаване на нормативна база за осигуряване на свързване на водоснабдителните мрежи между отделни 
региони, задължително изграждане на пречиствателни станции за всички общини, съответно свързването на техните 
системи за отпадни води към по-големи регионални пречиствателни станции. 
Създаването на обща управленска визия за развитие на сектора е повече от необходимо и с оглед на факта, че през 2022 
г. започва да тече следващият регулаторен период 2022-2026 г., за който ВиК дружествата трябва да предвидят конкретни 
инвестиции и цели, постигането на които неминуемо ще доведе до повишаване на цената на ВиК услугите. Ето защо е 
жизнено важно да бъдат разработени конкретни механизми, които да гарантират, че повишаването на цената на услугата 
ще доведе и до подобряване на нейното качество. 

5. Политики в област „Образование, наука и култура“. 
5.1. Реформата в сферата на образованието следва да се подкрепи и ускори, поради което АИКБ настоява за 
предвиждане на съответните средства и механизми в Бюджет 2022 за: 

▪ Продължаване на поетапното съкращаване на план-приема във висшите училища, финансиран от държавния 
бюджет до 50% от числеността на завършващите средно образование, и привеждането му в тясно съответствие с 
потребностите на пазара на труда; 

▪ Промяна на системата на финансиране на висшето образование и въвеждане на ангажимент за работа в страната 
за определен период на завършилите студенти – държавна поръчка; 

▪ Осъвременяване на учебните планове и програми и съкращаване на обучението по остарели и ненужни учебни 
дисциплини, както и намаляване на срока на обучение в бакалавърска степен до 3 години, при запазване на 
размера на финансирането; 

▪ Стипендии за обучение на студенти и ученици по дефицитни и непривлекателни професии, търсени на пазара на 
труда; 

▪ Обвързване на докторантските стипендии с оценка на напредъка на работата им на всеки шест месеца и 
повишаване размера на стипендиите; 

▪ Въвеждане на облекчени и приложими на практика договори за обучение чрез работа; 
▪ Засилване на работата със семействата и децата от ранна възраст за привличане на техния интерес към технически 

и природоматематически специалности – включително посредством извънкласни кръжочни и други форми; 
▪ Съкращаване на срока на средното образование до 11 клас посредством оптимизиране на учебните програми и 

скъсяване на ненужно дългите летни ваканции; 
▪ Въвеждане на задължителна матура по математика при завършване на средно образование; 
▪ Въвеждане на задължителна лятна практика за учениците от 8 до 11 клас, особено на тези, включени в 

професионално образование; 
▪ Ползване на възможностите на кариерно ориентиране, менторство и наставничество; 
▪ Равнопоставеност при финансирането на учащи в сферата на държавното и частното образование. 

5.2. АИКБ би подкрепила ръст на средствата за образование, наука и култура, като очаква те да бъдат разходвани 
ефективно и ефикасно. Лавинообразно нарастващата функционална неграмотност сред младото поколение налага да се 
предвидят съответни средства и механизми за финансиране на политики за насърчаване на книгопечатането и 
книгоразпространението и за популяризиране на четенето, включително посредством ясен механизъм за гарантиране на 
спазването на чл. 46 от библиотечния стандарт. 

6. Политики в област „Здравеопазване“. 
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АИКБ препоръчва в Бюджет 2022 да се включат разчети, които недвусмислено да показват плановете за развитие и да 
обезпечават реализирането на конкретни реформи в здравноосигурителната система. 
АИКБ препоръчва увеличаване на дела на разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на разходите за 
болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. Пледира за въвеждането на модел, при който стремежът и 
акцентът е хората да не се разболяват и да се улавят в ранен стадий отклоненията, а не да се печели от лекуване на 
скъпоструващи тежки заболявания, когато за успешно лечение е станало вече непоправимо късно. Изказва своята 
загриженост за продължаващото влошаване на качеството на здравните услуги и за продължаващото изтичане на кадри 
извън страната. Изисква въвеждането на системен контрол на всички издавани болнични листове чрез интелигентни IT-
решения, но и паралелно на място чрез фактически проверки на лицата, намиращи се в „болничен престой“. 

7. Политики в област „Сигурност и отбрана“. 
АИКБ се обявява категорично за намаляване на разходите за сектор „Вътрешен ред и сигурност” – както като абсолютна 
стойност, така и като относителен дял спрямо БВП и спрямо общата сума на бюджетните разходи и превеждането на 
този дял в съответствие със средноевропейските стойности. 

8. Политики в област „Държавно управление и електронно правителство“. 
8.1. АИКБ отбелязва, че пандемията COVID-19 подчерта важността на електронните публични услуги и нуждата от 
функциониращо електронно управление в т.ч. на правителство и показа, че на практика обхватът на електронните услуги 
е ограничен, въпреки постоянно отделяните средства за целта. АИКБ настоява за формулиране и финансиране на политики 
за въвеждането на електронно правосъдие, електронно здравеопазване, електронно образование, киберсигурност, 
цифровизация на кадастъра, изграждане на единна входна точка за подаване на годишните финансови отчети, издаване 
на нови лични документи, съдържащи квалифициран електронен подпис и въвеждането на национални схеми за 
електронна идентификация и т.н., както и за изпълнението на „пътната карта“ с фиксирани в нея конкретни дейности, 
изпълнители, отговорни институции и срокове за реализирането им. 
8.2. АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата – нещо 
повече, смятаме, че в издръжката на държавната и общинските системи и администрация има резерви, които могат да 
бъдат използвани. Настояваме за адекватен функционален анализ – убедени сме, че това ще аргументира 
предприемането на рационални мерки за закриване на държавни структури с отпаднали, дублирани или затихващи 
функции. 
8.3. АИКБ смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия за засилване и развиване на прилагането на 
програмното бюджетиране. Увеличението на финансирането за бюджетните разпоредители (особено за заплати на 
държавната администрация) трябва да бъде еднозначно свързано с постигането на определени цели и конкретни 
резултати. Именно добре структурираните програмни бюджети на министерствата и ведомствата са гаранцията за 
ефективност на бюджетните разходи. 
8.4. АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при запазване на равнищата на 
данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Оценяваме данъчната стабилност и 
предвидимост като един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. 
8.5. Също така трябва да бъдат предвидени и средства за капиталови разходи, които да осигурят завършването на 
започнати в текущата и предходните години проекти и средства за бързо разплащане с бизнеса. Да се осигури прозрачно 
бюджетиране и предотвратяване на възможностите за осъществяване на порочни практики и схеми. 
8.6. АИКБ възразява категорично срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на ТБО на основа на реалното 
замърсяване и настоява ДБ 2022 г. да бъде изработен на основа на ТБО на принципа „замърсителят плаща“. 
8.7. АИКБ настоява за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и общински 
такси и провеждане на политики за ограничаване на административните и финансови тежести за бизнеса. Така 
например, на основа на спазването на принципа на пропорционалност при регулирането, настоява за повишаване на 
праговете за задължителен одит на предприятията, така че на МСП да не бъдат вменявани неприсъщи и скъпоструващи 
задължения. 

9. Политики в област „Публично напояване и отводняване” и област „Предпазване от вредното въздействие 
на водите”. 

АИКБ настоява в ДБ да бъдат заложени конкретни мерки за възстановяване на услугата „Публично напояване и 
отводняване” и възстановяване на обхвата на съществуващите съоръжения от Държавния хидромелиоративен фонд. 
Настояваме да бъдат осигурени средства за създаването и поддържането на Комитет за изпълнение на инвестиционните 
проекти в хидромелиоративна инфраструктура, обединяващ всички компетентни и заинтересовани страни, с прякото 
участие на водоползвателите и селскостопанската общност, научните среди и компетентните министерства и държавни 
институции. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ се тревожат, че по Бюджет 2022 г. все още не се работи 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се тревожат, че по Бюджет 2022 г. все още не се работи, защото 
настоящата политическа ситуация е извънредна и особена, тъй като не функционира редовно избрано Народно събрание. 
Съответно - не съществува парламентарно мнозинство, което да е излъчило и избрало правителство, а предстоят трети по 
ред за тази година парламентарни избори и действа служебно правителство, назначено от президента Румен Радев. От 
АИКБ обръщат внимание, че поради липсата на законодателна власт, дори служебното правителство да изработи проект 
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на Държавен бюджет за 2022 г., то той няма къде да бъде внесен и гласуван. Друг е въпросът дали парламентарното 
мнозинство в едно бъдещо Народно събрание би припознал приоритетите и политиките, заложени в Държавен бюджет, 
изработен от служебно правителство. 
Те уточняват, че към настоящия момент Министерство на финансите не е представило актуализирана средносрочна 
бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г., както и средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., което 
допълнително затруднява прогнозирането на макрорамката за развитие на българската икономика през 2022 г. Въпреки 
това с високо ниво на вероятност могат да смятат, че икономиката ни няма да се възстанови бързо и по тази причина могат 
да очакват, че БВП ще достигне и надмине предкризисните нива от 2019 г. по съпоставими цени едва през 2022 г.. 
От АИКБ поставят акцент и дават препоръки за Бюджет 2022: 

1. Политики, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските фондове. 
На 30.09.2021 г. Европейската комисия представи предложение за удължаване на Временната рамка за държавни помощи 
до 30.06.2022 г. Това позволява Република България да продължи предоставянето на подкрепа на засегнатите компании 
за преодоляване на негативните последствия от пандемията и АИКБ настоятелно предлага ДБ 2022 г. да предвиди ресурс 
за прилагане на следните мерки, чиито дизайн да бъде актуализиран, така че да отговоря най-пряко на потребностите на 
засегнатите компании: 

• 1 Прилагане на мярката за изплащане на средства за запазване на заетостта и доходите на работници и служители 
(така наречената мярка 60/40), която да смекчи нарастването на безработицата и частично да предотврати 
закриването на работни места и съкращаването на заети лица. В стратегически план - въвеждане на система по 
примера на т.нар. модел "Kurzarbeit" в немскоговорящите страни, подкрепяща финансово запазването на 
заетостта в краткосрочни периоди на ниско натоварване на предприятията. 

• 2 Прилагане на мярката за частично финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите 
от продажби над 30 % спрямо реализираните през 2019 г., която да подкрепи ликвидността на българските 
предприятия. 

• 3 Прилагане на адекватни мерки за компенсиране на българските предприятия за безпрецедентно високите, 
категорично надхвърлящи разчетите на КЕВР, цени на електрическата енергия и на природния газ. 

В стратегически план АИКБ апелира за изработване на постоянно действащо антикризисно законодателство за подкрепа 
на заетостта, доходите и ликвидността в българската икономика при настъпване на неочаквани бедствия и кризи, което да 
е обсъдено и прието с обществен консенсус и което да се активира автоматично при настъпване на кризи, водещи до 
нарастването на безработицата и да противодейства на закриването на работни места и съкращаването на наети. 
1.4 Забавянето на ефективното стартиране на изпълнението на Споразумението за партньорство (СП) и програмите към 
него с почти година (към момента няма нито един одобрен елемент от него), заедно с огромното забавяне на Националния 
план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), са абсолютно неприемливи. Забавянето не може да бъде оправдано по 
никакви причини, тъй като не позволява вливането в българската икономика и в обществения сектор жизнено необходими 
средства, с които страната ни би следвало да разполага в спешен порядък. АИКБ предлага ДБ 2022 г. да предвиди 
амбициозен план за пред- и съфинансиране на проекти, допустими за финансиране по СП, НПВУ и останалите европейски 
инструменти. Настоява спешно да бъдат създадени Комитет за наблюдение на НПВУ и Комитет за наблюдение на 
ползването на финансови инструменти - по технологията на Комитета за наблюдение на СП и при спазване на изискванията 
на Европейския регламент за партньорство. 
2. Политики, свързани с човешки ресурси. 
2.1 АИКБ се обявява против административното увеличаване на минималната работна заплата за страната в период на 
криза. АИКБ подкрепя политика за ръст на доходите, основана на ясна обвързаност с производителността на труда и при 
конструктивен социален диалог, като предлага договарянето на минималните работни заплати да се извършва на 
браншово равнище от представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. 
Административно увеличение на МРЗ, класовете, МОД и неадекватната на икономиката и производителността на труда 
политика по доходите като цяло водят до "посивяване" на трудовите правоотношения, намаляване на заетостта и 
невъзможност за допълнително нарастване на БВП. Още повече, че МРЗ в България в момента е достигнала 60 % от 
медианната стойност на работната заплата - което съответства на препоръките на ЕК. 
2.2 АИКБ отново се обявява срещу продължаващото вменяване на несвойствени за бизнеса социални разходи, ощетяващи 
предприятията и работещите в реалния сектор, и настоява да бъдат прекратени, като най-неприемливи са: 

• o Заплащането от предприятията на първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност; 

• o Заплащането от предприятията на отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство - "отпуск за отпуск" и 
заместването на липсващата инфраструктура за грижа за децата като детски ясли и градини с дълъг отпуск по 
майчинство, който спъва професионалната реализация на майките и влияе негативно на икономическия растеж; 

• o Допълнителното възнаграждение за прослужено време, т. нар. "класове", определяни административно от МС 
и нарушаващо принципа "равно възнаграждение за равен труд". 

2.3 АИКБ настоява да бъде възстановена справедливостта и да бъде спряно разрушаването на пенсионно-осигурителната 
система, като бъде преустановено увеличаването на размера на минималната пенсия, откъснато от реалните 
разчети. Нещо повече - трябва да бъде премахнат институтът на минималната пенсия и размерът на пенсията трябва да се 
определя единствено съобразно осигурителния принос на лицето, а подпомагането на нуждаещите пенсионери с ниски 
пенсии да е задача на системата на социалното подпомагане. 
2.4 АИКБ смята, че размерът на максималния осигурителен доход не трябва да се променя до момента, в който средният 
осигурителен доход в България не достигне 1500 лв. Апелира за въвеждане на прогнозируемост на размера на 
максималния осигурителен доход като той се фиксира на двукратния размер на средния осигурителен доход за страната. 
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3. Политики в области "Европейска зелена сделка" и "Енергетика". 
3.1 АИКБ настоява за пълноценно функциониране на Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка, 
създаден с ПМС 86/30.04.2020 г. След единственото до момента заседание на 16 юни 2020 г. няма никаква активност от 
страна на институциите - изпълнителна власт (представена от вицепремиер и десет министерства), Народно събрание и 
Президентство. Дейността на този съвет е от съществено значение за формирането на национално отговорни и ангажирани 
политика, сред които: 

• o Съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо 
развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда; 

• o Насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия; 

• o Разработването на актуализираната национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г.; 

• o Разработването на планове и стратегически национални документи, произтичащи и относими към европейските 
документи, утвърдени от Европейския парламент, Европейската комисия, Европейския съвет, ЕИСК, Комитета на 
регионите. 

3.2. Отчитайки ролята на енергийния сектор за осигуряване на качествени и достъпни енергийни ресурси за потребителите 
в България (бизнес, публични, обществени и битови), както и системното отлагане или повърхностно провеждане на 
нужните за сектора реформи поради тясно партийни интереси, политическа конюктура и краткосрочни намерения, с 
всички произлизащи от това общонационални последствия, АИКБ предлага създаването на действащ Национален съвет по 
енергетика. Този съвет трябва да бъде конституиран по начин, обезпечаващ както висока експертиза и безспорна 
репутация, но и независимост от текущите политически процеси и властови проекции. 
3.3. АИКБ многократно предупреждаваше за основателни съмнения, че българската енергетика се управлява некадърно, 
користно и в ущърб на обществения интерес, а цените на електроенергията, търгувана на БНЕБ, лесно биват 
манипулирани. АИКБ настоява за ясна и обществено защитена управленска програма по всяка от следните теми: 

• o Преразглеждане на целия модел за предлагане на електрическа енергия и природен газ - провеждане на 
ангажирани прозрачни политики на предлагане на електроенергия, с цел обезпечаване на адекватност, 
ликвидност, прогнозируемост и постигане на устойчиви пазарни цени; 

• o Развитие на ядрената електроенергетика; 

• o Бъдещето на въглищната електроенергетика -ограничено от ангажиментите, поети от страната ни в рамките на 
Европейския пакет "Готови за 55" и с категорична необходимост от изготвяне на Пътна карта за поетапното 
извеждане на мощности от експлоатация; 

• o Насърчаване на производството на електроенергия от ВЕИ, включително за собствени нужди; 

• o Минимизиране на бюрокрацията при изграждане на фотоволтаични инсталации до 1MW и съкращаване на 
процеса на присъединяване към мрежата. 

• o Въвеждане на т.нар модел на "smart metering" при производителите на енергия от ВЕИ по примера на други 
европейски държави, където той се прилага. При този модел неизползваната енергия, влизаща в мрежата, се 
кредитира по сметка на производителя й и може да бъде използвана от него в друг период. 

• o Допускането на частни търговски платформи за търговия със "зелена" енергия. 

• o Развитие на алтернативни енергийни мощности и системи за съхранение; 

• o Развитие на националната енергийна инфраструктура, в частност и електропреносната мрежа с оглед 
осигуряване на качествена, сигурна и достъпна енергия, както и постигане на пълноценен интегритет с общия 
европейски пазар; 

• o Ангажираност и политики на предлагане на природен газ на вътрешния пазар, в т.ч. развитие на националната 
газопреносна система и съхранението на природен газ. 

• o Финансова подкрепа за домакинствата за включване към газовата мрежа. 
Естествено реализацията на такива политики изисква не само държавен инвестиционен ресурс, но и бюджетен такъв, 
следователно, трябва да намери своето място при разработването и на държавния бюджет. 
4. Политики в област "Водоснабдяване и канализация". 
АИКБ отново настоява в ДБ да бъдат заложени конкретни мерки за повишаване ефективността и ефикасността на ВиК 
дружествата чрез стриктното прилагане на Закона за публичните предприятия, актуализиране на "Стратегия за развитие 
и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г", изготвянето на секторен Закон 
за ВиК, както и привличането на частния сектор в предоставянето на ВиК услугите чрез различни форми на публично-частно 
партньорство, създаване на нормативна база за осигуряване на свързване на водоснабдителните мрежи между отделни 
региони, задължително изграждане на пречиствателни станции за всички общини, съответно свързването на техните 
системи за отпадни води към по-големи регионални пречиствателни станции. 
Създаването на обща управленска визия за развитие на сектора е повече от необходимо и с оглед на факта, че през 2022 
г. започва да тече следващият регулаторен период 2022-2026 г., за който ВиК дружествата трябва да предвидят конкретни 
инвестиции и цели, постигането на които неминуемо ще доведе до повишаване на цената на ВиК услугите. Ето защо е 
жизнено важно да бъдат разработени конкретни механизми, които да гарантират, че повишаването на цената на услугата 
ще доведе и до подобряване на нейното качество. 
5. Политики в област "Образование, наука и култура". 
5.1 Реформата в сферата на образованието следва да се подкрепи и ускори, поради което АИКБ настоява за предвиждане 
на съответните средства и механизми в Бюджет 2022 за: 
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• o Продължаване на поетапното съкращаване на план-приема във висшите училища, финансиран от държавния 
бюджет до 50% от числеността на завършващите средно образование, и привеждането му в тясно съответствие с 
потребностите на пазара на труда; 

• o Промяна на системата на финансиране на висшето образование и въвеждане на ангажимент за работа в страната 
за определен период на завършилите студенти - държавна поръчка; 

• o Осъвременяване на учебните планове и програми и съкращаване на обучението по остарели и ненужни учебни 
дисциплини, както и намаляване на срока на обучение в бакалавърска степен до 3 години, при запазване на 
размера на финансирането; 

• o Стипендии за обучение на студенти и ученици по дефицитни и непривлекателни професии, търсени на пазара 
на труда; 

• o Обвързване на докторантските стипендии с оценка на напредъка на работата им на всеки шест месеца и 
повишаване размера на стипендиите; 

• o Въвеждане на облекчени и приложими на практика договори за обучение чрез работа; 

• o Засилване на работата със семействата и децата от ранна възраст за привличане на техния интерес към 
технически и природоматематически специалности - включително посредством извънкласни кръжочни и други 
форми; 

• o Съкращаване на срока на средното образование до 11 клас посредством оптимизиране на учебните програми и 
скъсяване на ненужно дългите летни ваканции; 

• o Въвеждане на задължителна матура по математика при завършване на средно образование; 

• o Въвеждане на задължителна лятна практика за учениците от 8 до 11 клас, особено на тези, включени в 
професионално образование; 

• o Ползване на възможностите на кариерно ориентиране, менторство и наставничество; 

• o Равнопоставеност при финансирането на учащи в сферата на държавното и частното образование. 
5.2 АИКБ би подкрепила ръст на средствата за образование, наука и култура, като очаква те да бъдат разходвани ефективно 
и ефикасно. Лавинообразно нарастващата функционална неграмотност сред младото поколение налага да се предвидят 
съответни средства и механизми за финансиране на политики за насърчаване на книгопечатането и 
книгоразпространението и за популяризиране на четенето, включително посредством ясен механизъм за гарантиране на 
спазването на чл. 46 от библиотечния стандарт. 
6. Политики в област "Здравеопазване". 
АИКБ препоръчва в Бюджет 2022 да се включат разчети, които недвусмислено да показват плановете за развитие и да 
обезпечават реализирането на конкретни реформи в здравноосигурителната система. 
АИКБ препоръчва увеличаване на дела на разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на разходите за 
болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. Пледира за въвеждането на модел, при който стремежът и 
акцентът е хората да не се разболяват и да се улавят в ранен стадий отклоненията, а не да се печели от лекуване на 
скъпоструващи тежки заболявания, когато за успешно лечение е станало вече непоправимо късно. Изказва своята 
загриженост за продължаващото влошаване на качеството на здравните услуги и за продължаващото изтичане на кадри 
извън страната. Изисква въвеждането на системен контрол на всички издавани болнични листове чрез интелигентни IT-
решения, но и паралелно на място чрез фактически проверки на лицата, намиращи се в "болничен престой". 
7. Политики в област "Сигурност и отбрана". 
АИКБ се обявява категорично за намаляване на разходите за сектор "Вътрешен ред и сигурност" - както като абсолютна 
стойност, така и като относителен дял спрямо БВП и спрямо общата сума на бюджетните разходи и превеждането на този 
дял в съответствие със средноевропейските стойности. 
8. Политики в област "Държавно управление и електронно правителство". 
8.1 АИКБ отбелязва, че пандемията COVID-19 подчерта важността на електронните публични услуги и нуждата от 
функциониращо електронно управление в т.ч. на правителство и показа, че на практика обхватът на електронните услуги 
е ограничен, въпреки постоянно отделяните средства за целта. АИКБ настоява за формулиране и финансиране на политики 
за въвеждането на електронно правосъдие, електронно здравеопазване, електронно образование, киберсигурност, 
цифровизация на кадастъра, изграждане на единна входна точка за подаване на годишните финансови отчети, издаване 
на нови лични документи, съдържащи квалифициран електронен подпис и въвеждането на национални схеми за 
електронна идентификация и т.н., както и за изпълнението на "пътната карта" с фиксирани в нея конкретни дейности, 
изпълнители, отговорни институции и срокове за реализирането им. 
8.2 АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата - нещо 
повече, смятаме, че в издръжката на държавната и общинските системи и администрация има резерви, които могат да 
бъдат използвани. Настояваме за адекватен функционален анализ - убедени сме, че това ще аргументира предприемането 
на рационални мерки за закриване на държавни структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции. 
8.3 АИКБ смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия за засилване и развиване на прилагането на 
програмното бюджетиране. Увеличението на финансирането за бюджетните разпоредители (особено за заплати на 
държавната администрация) трябва да бъде еднозначно свързано с постигането на определени цели и конкретни 
резултати. Именно добре структурираните програмни бюджети на министерствата и ведомствата са гаранцията за 
ефективност на бюджетните разходи. 
8.4 АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при запазване на равнищата на 
данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Оценяваме данъчната стабилност и 
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предвидимост като един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. 
8.5 Също така трябва да бъдат предвидени и средства за капиталови разходи, които да осигурят завършването на започнати 
в текущата и предходните години проекти и средства за бързо разплащане с бизнеса. Да се осигури прозрачно 
бюджетиране и предотвратяване на възможностите за осъществяване на порочни практики и схеми. 
8.6 АИКБ възразява категорично срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на ТБО на основа на реалното 
замърсяване и настоява ДБ 2022 г. да бъде изработен на основа на ТБО на принципа "замърсителят плаща". 
8.7 АИКБ настоява за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и общински такси 
и провеждане на политики за ограничаване на административните и финансови тежести за бизнеса. Така например, на 
основа на спазването на принципа на пропорционалност при регулирането, настоява за повишаване на праговете за 
задължителен одит на предприятията, така че на МСП да не бъдат вменявани неприсъщи и скъпоструващи задължения. 
9. Политики в област "Публично напояване и отводняване" и област "Предпазване от вредното въздействие на водите". 
АИКБ настоява в ДБ да бъдат заложени конкретни мерки за възстановяване на услугата "Публично напояване и 
отводняване" и възстановяване на обхвата на съществуващите съоръжения от Държавния хидромелиоративен фонд. 
Настояваме да бъдат осигурени средства за създаването и поддържането на Комитет за изпълнение на инвестиционните 
проекти в хидромелиоративна инфраструктура, обединяващ всички компетентни и заинтересовани страни, с прякото 
участие на водоползвателите и селскостопанската общност, научните среди и компетентните министерства и държавни 
институции. 
 
БТА 
 
√ АИКБ подкрепя данъчната стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на осигурителните вноски 
за 2022 г. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната 
стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Това 
е записано в препоръките към държавния бюджет за 2022 г. /ДБ 2022/ на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/, получени днес в БТА. 
Според Асоциацията трябва да бъдат предвидени и средства за капиталови разходи, които да осигурят завършването на 
започнати в текущата и предходните години проекти и средства за бързо разплащане с бизнеса. Да се осигури прозрачно 
бюджетиране и предотвратяване на възможностите за осъществяване на порочни практики и схеми. 
Към настоящия момент Министерство на финансите не е представило актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 
периода 2021-2023 г., както и средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., което допълнително затруднява 
прогнозирането на макрорамката за развитие на българската икономика през 2022 г., изтъкват от Асоциацията. Въпреки 
това, с високо ниво на вероятност, можем да смятаме, че икономиката ни няма да се възстанови бързо и по тази причина 
може да очакваме, че БВП ще достигне и надмине предкризисните нива от 2019 г. по съпоставими цени едва през 2022 г. 
Сред основните политики, на които трябва да се обърне особено внимание и да се осигури необходимото финансиране в 
Бюджет 2022, от АИКБ посочат свързаните с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските 
фондове. 
От АИКБ искат да продължи прилагането на мярката за изплащане на средства за запазване на заетостта и доходите на 
работници и служители (така наречената мярка 60/40), както и мярката за частично финансиране на постоянните разходи 
на предприятия със спад в приходите от продажби над 30 процента спрямо реализираните през 2019 г., която да подкрепи 
ликвидността на българските предприятия. Настоява се за прилагане на адекватни мерки за компенсиране на българските 
предприятия за безпрецедентно високите, надхвърлящи разчетите на КЕВР, цени на електрическата енергия и на 
природния газ. 
АИКБ предлага ДБ за 2022 г. да предвиди амбициозен план за пред- и съфинансиране на проекти, допустими за 
финансиране по Споразумението за партньорство, Националния план за възстановяване и устойчивост и останалите 
европейски инструменти. 
АИКБ се обявява против административното увеличаване на минималната работна заплата за страната в период на криза 
и посочват като най-неприемливи за Асоциацията заплащането от предприятията на първите три дни от обезщетенията за 
временна нетрудоспособност; заплащането от предприятията на отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство, 
както и допълнителното възнаграждение за прослужено време, т. нар. класове, определяни административно от МС и 
нарушаващи според Асоциацията принципа "равно възнаграждение за равен труд". От АИКБ искат да бъде преустановено 
увеличаването на размера на минималната пенсия, откъснато от реалните разчети. Нещо повече - трябва да бъде 
премахнат институтът на минималната пенсия и размерът на пенсията трябва да се определя единствено съобразно 
осигурителния принос на лицето, а подпомагането на нуждаещите пенсионери с ниски пенсии да е задача на системата на 
социалното подпомагане, посочват от Асоциацията. 
АИКБ смята, че размерът на максималния осигурителен доход не трябва да се променя до момента, в който средният 
осигурителен доход в България не достигне 1500 лв., и апелира за въвеждане на прогнозируемост на размера на 
максималния осигурителен доход, като той се фиксира на двукратния размер на средния осигурителен доход за страната. 
В областта на енергетиката АИКБ предлага преразглеждане на целия модел за предлагане на електрическа енергия и 
природен газ - провеждане на ангажирани прозрачни политики на предлагане на електроенергия, с цел обезпечаване на 
адекватност, ликвидност, прогнозируемост и постигане на устойчиви пазарни цени; развитие на ядрената 
електроенергетика; бъдещето на въглищната електроенергетика - ограничено от ангажиментите, поети от страната ни в 
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рамките на Европейския пакет "Готови за 55" и с категорична необходимост от изготвяне на Пътна карта за поетапното 
извеждане на мощности от експлоатация. От АИКБ настояват за насърчаване на производството на електроенергия от ВЕИ, 
включително за собствени нужди; минимизиране на бюрокрацията при изграждане на фотоволтаични инсталации до 1 
мегават и съкращаване на процеса на присъединяване към мрежата. 
АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата и смята, че 
правителството трябва да положи още по-големи усилия за засилване и развиване на прилагането на програмното 
бюджетиране. 
От АИКБ настояват за повишаване на праговете за задължителен одит на предприятията, така че на малките и средните 
предприятия да не бъдат вменявани неприсъщи и скъпоструващи задължения. 
 
В. Труд 
 
√ Предложение на АИКБ: Учениците от 8 до 11 клас задължително на работа през лятото 
Въвеждане на задължителна лятна практика за учениците от 8 до 11 клас е едно от предложенията на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България към бюджета за 2022 г. Представяме без съкращение предложените от АИКБ основни 
политики, на които според работодателската организация трябва да се обърне особено внимание и да се осигури 
необходимото финансиране в Бюджет 2022 г.: 
Политики, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските фондове. 
На 30.09.2021 г. Европейската комисия представи предложение за удължаване на Временната рамка за държавни помощи 
до 30.06.2022 г. Това позволява Република България да продължи предоставянето на подкрепа на засегнатите компании 
за преодоляване на негативните последствия от пандемията и АИКБ настоятелно предлага ДБ 2022 г. да предвиди ресурс 
за прилагане на следните мерки, чиито дизайн да бъде актуализиран, така че да отговоря най-пряко на потребностите на 
засегнатите компании: 
1.1. Прилагане на мярката за изплащане на средства за запазване на заетостта и доходите на работници и служители (така 
наречената мярка 60/40), която да смекчи нарастването на безработицата и частично да предотврати закриването на 
работни места и съкращаването на заети лица. В стратегически план – въвеждане на система по примера на т.нар. модел 
„Kurzarbeit” в немскоговорящите страни, подкрепяща финансово запазването на заетостта в краткосрочни периоди на 
ниско натоварване на предприятията. 
1.2. Прилагане на мярката за частично финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите от 
продажби над 30 % спрямо реализираните през 2019 г., която да подкрепи ликвидността на българските предприятия. 
1.3. Прилагане на адекватни мерки за компенсиране на българските предприятия за безпрецедентно високите, 
категорично надхвърлящи разчетите на КЕВР, цени на електрическата енергия и на природния газ. 
В стратегически план АИКБ апелира за изработване на постоянно действащо антикризисно законодателство за подкрепа 
на заетостта, доходите и ликвидността в българската икономика при настъпване на неочаквани бедствия и кризи, което да 
е обсъдено и прието с обществен консенсус и което да се активира автоматично при настъпване на кризи, водещи до 
нарастването на безработицата и да противодейства на закриването на работни места и съкращаването на наети. 
1.4 Забавянето на ефективното стартиране на изпълнението на Споразумението за партньорство (СП) и програмите към 
него с почти година (към момента няма нито един одобрен елемент от него), заедно с огромното забавяне на Националния 
план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), са абсолютно неприемливи. Забавянето не може да бъде оправдано по 
никакви причини, тъй като не позволява вливането в българската икономика и в обществения сектор жизнено необходими 
средства, с които страната ни би следвало да разполага в спешен порядък. АИКБ предлага ДБ 2022 г. да предвиди 
амбициозен план за пред- и съфинансиране на проекти, допустими за финансиране по СП, НПВУ и останалите европейски 
инструменти. Настоява спешно да бъдат създадени Комитет за наблюдение на НПВУ и Комитет за наблюдение на 
ползването на финансови инструменти – по технологията на Комитета за наблюдение на СП и при спазване на изискванията 
на Европейския регламент за партньорство. 
Политики, свързани с човешки ресурси. 
2.1. АИКБ се обявява против административното увеличаване на минималната работна заплата за страната в период на 
криза. АИКБ подкрепя политика за ръст на доходите, основана на ясна обвързаност с производителността на труда и при 
конструктивен социален диалог, като предлага договарянето на минималните работни заплати да се извършва на 
браншово равнище от представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. 
Административно увеличение на МРЗ, класовете, МОД и неадекватната на икономиката и производителността на труда 
политика по доходите като цяло водят до „посивяване“ на трудовите правоотношения, намаляване на заетостта и 
невъзможност за допълнително нарастване на БВП. Още повече, че МРЗ в България в момента е достигнала 60 % от 
медианната стойност на работната заплата – което съответства на препоръките на ЕК. 
2.2. АИКБ отново се обявява срещу продължаващото вменяване на несвойствени за бизнеса социални разходи, ощетяващи 
предприятията и работещите в реалния сектор, и настоява да бъдат прекратени, като най-неприемливи са: 
Заплащането от предприятията на първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност; 
Заплащането от предприятията на отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство – „отпуск за отпуск“ и 
заместването на липсващата инфраструктура за грижа за децата като детски ясли и градини с дълъг отпуск по майчинство, 
който спъва професионалната реализация на майките и влияе негативно на икономическия растеж; 
Допълнителното възнаграждение за прослужено време, т. нар. „класове“, определяни административно от МС и 
нарушаващо принципа „равно възнаграждение за равен труд“. 
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2.3. АИКБ настоява да бъде възстановена справедливостта и да бъде спряно разрушаването на пенсионно-осигурителната 
система, като бъде преустановено увеличаването на размера на минималната пенсия, откъснато от реалните разчети. 
Нещо повече – трябва да бъде премахнат институтът на минималната пенсия и размерът на пенсията трябва да се определя 
единствено съобразно осигурителния принос на лицето, а подпомагането на нуждаещите пенсионери с ниски пенсии да е 
задача на системата на социалното подпомагане. 
2.4. АИКБ смята, че размерът на максималния осигурителен доход не трябва да се променя до момента, в който средният 
осигурителен доход в България не достигне 1500 лв. Апелира за въвеждане на прогнозируемост на размера на 
максималния осигурителен доход като той се фиксира на двукратния размер на средния осигурителен доход за страната. 
Политики в области „Европейска зелена сделка“ и „Енергетика“. 
3.1. АИКБ настоява за пълноценно функциониране на Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка, 
създаден с ПМС 86/30.04.2020 г. След единственото до момента заседание на 16 юни 2020 г. няма никаква активност от 
страна на институциите – изпълнителна власт (представена от вицепремиер и десет министерства), Народно събрание и 
Президентство. Дейността на този съвет е от съществено значение за формирането на национално отговорни и ангажирани 
политика, сред които: 
Съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо развитие, 
социалната справедливост и защитата на околната среда; 
Насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия; 
Разработването на актуализираната национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г.; 
Разработването на планове и стратегически национални документи, произтичащи и относими към европейските 
документи, утвърдени от Европейския парламент, Европейската комисия, Европейския съвет, ЕИСК, Комитета на 
регионите. 
3.2. Отчитайки ролята на енергийния сектор за осигуряване на качествени и достъпни енергийни ресурси за потребителите 
в България (бизнес, публични, обществени и битови), както и системното отлагане или повърхностно провеждане на 
нужните за сектора реформи поради тясно партийни интереси, политическа конюктура и краткосрочни намерения, с 
всички произлизащи от това общонационални последствия, АИКБ предлага създаването на действащ Национален съвет по 
енергетика. Този съвет трябва да бъде конституиран по начин, обезпечаващ както висока експертиза и безспорна 
репутация, но и независимост от текущите политически процеси и властови проекции. 
3.3. АИКБ многократно предупреждаваше за основателни съмнения, че българската енергетика се управлява некадърно, 
користно и в ущърб на обществения интерес, а цените на електроенергията, търгувана на БНЕБ, лесно биват манипулирани. 
АИКБ настоява за ясна и обществено защитена управленска програма по всяка от следните теми: 
Преразглеждане на целия модел за предлагане на електрическа енергия и природен газ – провеждане на ангажирани 
прозрачни политики на предлагане на електроенергия, с цел обезпечаване на адекватност, ликвидност, прогнозируемост 
и постигане на устойчиви пазарни цени; 
Развитие на ядрената електроенергетика; 
Бъдещето на въглищната електроенергетика –ограничено от ангажиментите, поети от страната ни в рамките на 
Европейския пакет „Готови за 55“ и с категорична необходимост от изготвяне на Пътна карта за поетапното извеждане на 
мощности от експлоатация; 
Насърчаване на производството на електроенергия от ВЕИ, включително за собствени нужди; 
Минимизиране на бюрокрацията при изграждане на фотоволтаични инсталации до 1MW и съкращаване на процеса на 
присъединяване към мрежата. 
Въвеждане на т.нар модел на “smart metering“ при производителите на енергия от ВЕИ по примера на други европейски 
държави, където той се прилага. При този модел неизползваната енергия, влизаща в мрежата, се кредитира по сметка на 
производителя й и може да бъде използвана от него в друг период. 
Допускането на частни търговски платформи за търговия със „зелена“ енергия. 
Развитие на алтернативни енергийни мощности и системи за съхранение; 
Развитие на националната енергийна инфраструктура, в частност и електропреносната мрежа с оглед осигуряване на 
качествена, сигурна и достъпна енергия, както и постигане на пълноценен интегритет с общия европейски пазар; 
Ангажираност и политики на предлагане на природен газ на вътрешния пазар, в т.ч. развитие на националната 
газопреносна система и съхранението на природен газ. 
Финансова подкрепа за домакинствата за включване към газовата мрежа. 
Естествено реализацията на такива политики изисква не само държавен инвестиционен ресурс, но и бюджетен такъв, 
следователно, трябва да намери своето място при разработването и на държавния бюджет. 
Политики в област „Водоснабдяване и канализация“. 
АИКБ отново настоява в ДБ да бъдат заложени конкретни мерки за повишаване ефективността и ефикасността на ВиК 
дружествата чрез стриктното прилагане на Закона за публичните предприятия, актуализиране на „Стратегия за развитие и 
управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г“, изготвянето на секторен Закон за 
ВиК, както и привличането на частния сектор в предоставянето на ВиК услугите чрез различни форми на публично-частно 
партньорство, създаване на нормативна база за осигуряване на свързване на водоснабдителните мрежи между отделни 
региони, задължително изграждане на пречиствателни станции за всички общини, съответно свързването на техните 
системи за отпадни води към по-големи регионални пречиствателни станции. 
Създаването на обща управленска визия за развитие на сектора е повече от необходимо и с оглед на факта, че през 2022 
г. започва да тече следващият регулаторен период 2022-2026 г., за който ВиК дружествата трябва да предвидят конкретни 
инвестиции и цели, постигането на които неминуемо ще доведе до повишаване на цената на ВиК услугите. Ето защо е 
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жизнено важно да бъдат разработени конкретни механизми, които да гарантират, че повишаването на цената на услугата 
ще доведе и до подобряване на нейното качество. 
Политики в област „Образование, наука и култура“. 
5.1. Реформата в сферата на образованието следва да се подкрепи и ускори, поради което АИКБ настоява за предвиждане 
на съответните средства и механизми в Бюджет 2022 за: 
Продължаване на поетапното съкращаване на план-приема във висшите училища, финансиран от държавния бюджет до 
50% от числеността на завършващите средно образование, и привеждането му в тясно съответствие с потребностите на 
пазара на труда; 
Промяна на системата на финансиране на висшето образование и въвеждане на ангажимент за работа в страната за 
определен период на завършилите студенти – държавна поръчка; 
Осъвременяване на учебните планове и програми и съкращаване на обучението по остарели и ненужни учебни 
дисциплини, както и намаляване на срока на обучение в бакалавърска степен до 3 години, при запазване на размера на 
финансирането; 
Стипендии за обучение на студенти и ученици по дефицитни и непривлекателни професии, търсени на пазара на труда; 
Обвързване на докторантските стипендии с оценка на напредъка на работата им на всеки шест месеца и повишаване 
размера на стипендиите; 
Въвеждане на облекчени и приложими на практика договори за обучение чрез работа; 
Засилване на работата със семействата и децата от ранна възраст за привличане на техния интерес към технически и 
природоматематически специалности – включително посредством извънкласни кръжочни и други форми; 
Съкращаване на срока на средното образование до 11 клас посредством оптимизиране на учебните програми и скъсяване 
на ненужно дългите летни ваканции; 
Въвеждане на задължителна матура по математика при завършване на средно образование; 
Въвеждане на задължителна лятна практика за учениците от 8 до 11 клас, особено на тези, включени в професионално 
образование; 
Ползване на възможностите на кариерно ориентиране, менторство и наставничество; 
Равнопоставеност при финансирането на учащи в сферата на държавното и частното образование. 
5.2. АИКБ би подкрепила ръст на средствата за образование, наука и култура, като очаква те да бъдат разходвани 
ефективно и ефикасно. Лавинообразно нарастващата функционална неграмотност сред младото поколение налага да се 
предвидят съответни средства и механизми за финансиране на политики за насърчаване на книгопечатането и 
книгоразпространението и за популяризиране на четенето, включително посредством ясен механизъм за гарантиране на 
спазването на чл. 46 от библиотечния стандарт. 
Политики в област „Здравеопазване“. 
АИКБ препоръчва в Бюджет 2022 да се включат разчети, които недвусмислено да показват плановете за развитие и да 
обезпечават реализирането на конкретни реформи в здравноосигурителната система. 
АИКБ препоръчва увеличаване на дела на  разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на разходите за 
болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. Пледира за въвеждането на модел, при който стремежът и 
акцентът е хората да не се разболяват и да се улавят в ранен стадий отклоненията, а не да се печели от лекуване на 
скъпоструващи тежки заболявания, когато за успешно лечение е станало вече непоправимо късно. Изказва своята 
загриженост за продължаващото влошаване на качеството на здравните услуги и за продължаващото изтичане на кадри 
извън страната. Изисква въвеждането на системен контрол на всички издавани болнични листове чрез интелигентни IT-
решения, но и паралелно на място чрез фактически проверки на лицата, намиращи се в „болничен престой“. 
Политики в област „Сигурност и отбрана“. 
АИКБ се обявява категорично за намаляване на разходите за сектор „Вътрешен ред и сигурност” – както като абсолютна 
стойност, така и като относителен дял спрямо БВП и спрямо общата сума на бюджетните разходи и превеждането на този 
дял в съответствие със средноевропейските стойности. 
Политики в област „Държавно управление и електронно правителство“. 
8.1. АИКБ отбелязва, че пандемията COVID-19 подчерта важността на електронните публични услуги и нуждата от 
функциониращо електронно управление в т.ч. на правителство и показа, че на практика обхватът на електронните услуги 
е ограничен, въпреки постоянно отделяните средства за целта. АИКБ настоява за формулиране и финансиране на политики 
за въвеждането на електронно правосъдие, електронно здравеопазване, електронно образование, киберсигурност, 
цифровизация на кадастъра, изграждане на единна входна точка за подаване на годишните финансови отчети, издаване 
на нови лични документи, съдържащи квалифициран електронен подпис и въвеждането на национални схеми за 
електронна идентификация и т.н., както и за изпълнението на „пътната карта“ с фиксирани в нея конкретни дейности, 
изпълнители, отговорни институции и срокове за реализирането им. 
8.2. АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата – нещо 
повече, смятаме, че в издръжката на държавната и общинските системи и администрация има резерви, които могат да 
бъдат използвани. Настояваме за адекватен функционален анализ – убедени сме, че това ще аргументира предприемането 
на рационални мерки за закриване на държавни структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции. 
8.3. АИКБ смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия за засилване и развиване на прилагането на 
програмното бюджетиране. Увеличението на финансирането за бюджетните разпоредители (особено за заплати на 
държавната администрация) трябва да бъде еднозначно свързано с постигането на определени цели и конкретни 
резултати. Именно добре структурираните програмни бюджети на министерствата и ведомствата са гаранцията за 
ефективност на бюджетните разходи. 
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8.4. АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при запазване на равнищата на 
данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Оценяваме данъчната стабилност и 
предвидимост като един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. 
8.5. Също така трябва да бъдат предвидени и средства за капиталови разходи, които да осигурят завършването на 
започнати в текущата и предходните години проекти и средства за бързо разплащане с бизнеса. Да се осигури прозрачно 
бюджетиране и предотвратяване на възможностите за осъществяване на порочни практики и схеми. 
8.6. АИКБ възразява категорично срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на ТБО на основа на реалното 
замърсяване и настоява ДБ 2022 г. да бъде изработен на основа на ТБО на принципа „замърсителят плаща“. 
8.7. АИКБ настоява за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и общински такси 
и провеждане на политики за ограничаване на административните и финансови тежести за бизнеса. Така например, на 
основа на спазването на принципа на пропорционалност при регулирането, настоява за повишаване на праговете за 
задължителен одит на предприятията, така че на МСП да не бъдат вменявани неприсъщи и скъпоструващи задължения. 
Политики в област „Публично напояване и отводняване” и област „Предпазване от вредното въздействие на водите”. 
АИКБ настоява в ДБ да бъдат заложени конкретни мерки за възстановяване на услугата „Публично напояване и 
отводняване” и възстановяване на обхвата на съществуващите съоръжения от Държавния хидромелиоративен фонд. 
Настояваме да бъдат осигурени средства за създаването и поддържането на Комитет за изпълнение на инвестиционните 
проекти в хидромелиоративна инфраструктура, обединяващ всички компетентни и заинтересовани страни, с прякото 
участие на водоползвателите и селскостопанската общност, научните среди и компетентните министерства и държавни 
институции. 
 
В. Банкеръ 
 
√ АИКБ с 23 препоръки за Бюджет 2022 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява в държавния бюджет за следващата година да се 
гарантира финансирането на COVID мерките в подкрепа на икономиката, на последствията от енергийната криза и 
подобряването на бизнес средата. 
До момента Министерството на финансите не е представило актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 
до 2024 година, което допълнително затруднява планирането в икономиката, се казва в позиция на бизнес организацията. 
От организацията представят общо 23 основни препоръки към съставянето и разработването на проектобюджета за 
догодина. 
На първо място, според АИКБ, в него бюджета сериозно място трябва да намерят политики, свързани с антикризисни 
мерки, включително ускорено инвестиране на европейските фондове. Предвид предложенията на еврокомисията 
от 30 септември за удължаване на временната рамка за държавни помощи, чието действие да продължи до средата на 
следващата година, от асоциацията отбелязват, че България може да продължи с предоставянето на подкрепа на 
засегнатите от коронакризата компании. Затова в Бюджет 2022 трябва да бъде предвиден ресурс за прилагане на няколко 
от съществуващите мерки, но техният дизайн да бъде актуализиран, така че да отговоря най-пряко на потребностите на 
засегнатите фирми. 
От една страна такава е мярката 60/40, чиято цел е да смекчи нарастването на безработицата и частично да предотврати 
закриването на работни места и съкращаването на заети лица. Според АИКБ обаче нейният модел трябва да бъде 
променен по подобие на въведената в някои немскоговорящи страни „Kurzarbeit”, чрез която се подкрепят не само 
напълно затворени бизнеси, но и намиращи се в краткосрочни периоди на ниско натоварване на работниците. От друга 
страна през 2022 г. трябва да работи и мярка за частично финансиране на постоянните разходи на предприятия с над 30% 
спад в приходите от продажби спрямо реализираните през 2019 г., чрез което да се подкрепи ликвидността на българските 
предприятия. 
Според АИКБ в бюджета за догодина трябва да бъдат заложени и адекватни мерки за компенсиране на българските 
предприятия за безпрецедентно високите цени на електроенергията и природния газ, които от месеци категорично 
надхвърлят разчетите на КЕВР. 
Бизнесът предлага договарянето на минималните работни заплати да се извършва на браншово равнище от 
представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. Работодателската организация 
подчертава, че административно увеличение на минималната заплата и минималния осигурителен доход, както 
и неадекватната на икономиката и производителността на труда политика по доходите като цяло водят до „посивяване“ 
на трудовите правоотношения, намаляване на заетостта и невъзможност за допълнително нарастване на БВП. 
От друга страна от АИКБ искат да бъде спряно увеличаването на минималната пенсия, без това да е съобразено със 
съответните реални разчети.  
От организацията предлагат също и създаването на действащ Национален съвет по енергетика, който трябва да бъде 
конституиран по начин, обезпечаващ както висока експертиза и безспорна репутация, така и независимост от текущите 
политически процеси и властови проекции. 
Оттам настояват и за сериозни реформи в сферата на образованието. По отношение на висшето препоръката е поетапно 
да продължи съкращаването на местата в държавните ВУЗ-ове до 50% от броя на завършващите средно образование, като 
паралелно висшето бъде приведено към нуждите от конкретен тип специалисти, обуславяни от пазара на труда. Също така 
висшистите държавна поръчка да бъдат задължени определен период да работят в България.  
 

https://bica-bg.org/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/
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Economic.bg 
 
√ Бизнесът иска закриване на държавни структури 
Асоциацията на индустриалния капитал е твърдо „против“ увеличаване на минималната заплата и пенсия 
Зaĸpивaнe нa дъpжaвни cтpyĸтypи c oтпaднaли, дyблиpaни и зaтиxвaщи фyнĸции, cвивaнe нa бюджeтитe нa миниcтepcтвaтa 
и нaмaлявaнe нa cpeдcтвaтa в ceĸтop „Peд и cигypнocт“. Toвa ca чacт oт ocнoвнитe пpeдлoжeния нa Acoциaциятa нa 
индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) в нaвeчepиeтo нa изгoтвянeтo нa paмĸa зa дъpжaвния бюджeт зa cлeдвaщaтa 
гoдинa. 
Бизнec opгaнизaциятa нacтoявa в бюджeтa дa бъдaт пpeдвидeни cpeдcтвa зa дъpжaвнaтa cxeмa „60/40“ дo cpeдaтa нa 2022 
г., ĸaĸтo и дa бъдe въвeдeнo пocтoяннo дeйcтвaщo aнтиĸpизиcнo зaĸoнoдaтeлcтвo зa пoдĸpeпa нa зaeтocттa, дoxoдитe и 
лиĸвиднocттa нa фиpмитe пpи нacтъпвaнe нa нeoчaĸвaни ĸpизи и бeдcтвия.  
Oт AИKБ ca и ĸaтeгopичнo „пpoтив“ aдминиcтpaтивнoтo yвeличaвaнe нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa в cтpaнaтa в пepиoд 
нa ĸpизa, тъй ĸaтo тoвa би дoвeлo дo „пocивявaнe“ нa тpyдoвитe пpaвooтнoшeния. Acoциaциятa нacтoявa и зa 
пpeycтaнoвявaнe нa yвeличaвaнeтo нa минимaлнaтa пeнcия, a paзмepът нa пeнcиитe дa ce oпpeдeля eдинcтвeнo cъoбpaзнo 
ocигypитeлния пpинoc, ĸaтo възpacтнитe xopa c нaй-ниcъĸ paзмep нa плaщaнeтo дa бъдaт пoдĸpeпяни чpeз cиcтeмaтa нa 
coциaлнoтo пoдпoмaгaнe. 
Бизнecът e и „пpoтив“ плaниpaнoтo yвeличaвaнe нa мaĸcимaлния ocигypитeлeн дoxoд oт 3000 лв. нa 3600 лв., дoĸaтo 
cpeдният ocигypитeлeн дoxoд в cтpaнaтa нe дocтигнe 1500 лв. Зa cpaвнeниe, пo дaнни нa нaциoнaлнaтa cтaтиcтиĸa ĸъм 
aвгycт тoй e в paзмep нa 1143.90 лв. 
Ocвeн чe ĸaтo цялo oт AИKБ ca нeгaтивнo нacтpoeни ĸъм пpoмянaтa нa дaнъчнaтa cиcтeмa и eвeнтyaлнoтo вдигaнe нa 
ocигypитeлнитe внocĸи, зa пopeдeн път нacтoяxa и зa пpeĸpaтявaнe нa нaтpyпaния oтпycĸ пo вpeмe нa мaйчинcтвo. Kaĸтo и 
зa aнгaжимeнтa нa фиpмитe дa плaщaт пъpвитe тpи дни oт бoлничнитe нa cлyжитeлитe.  
B cъщoтo вpeмe acoциaциятa пpeдлaгa дa бъдe пoвишeн пpaгът зa зaдължитeлeн oдит нa пpeдпpиятиятa, тaĸa чe „нa 
мaлĸитe и cpeдни пpeдпpиятия дa нe бъдaт вмeнявaни нeпpиcъщи и cĸъпocтpyвaщи зaдължeния“. Πpипoмнямe, чe 
пoдoбнo пpeдлoжeниe бe внeceнo тoчнo пpeди гoдинa в пapлaмeнтa oт „Oбeдинeнитe пaтpиoти“, нo тo тaĸa и нe бe 
oдoбpeнo oт дeпyтaтитe в плeнapнa зaлa. Toгaвa пaтpиoтичнaтa фopмaция нacтoявaшe да бъдат увеличени праговете, над 
които малките компании подлежат на задължителен одит – от 2 на 3 млн. лв. за балансова стойност на активите и от 4 на 
6 млн. лв. за нетни приходи от продажбите. 
Eнepгeтиĸa 
B cфepaтa нa eнepгeтиĸaтa AИKБ нacтoявa зa нacъpчaвaнe нa инoвaциoннитe тexнoлoгии в пpoизвoдcтвoтo, cъxpaнeниeтo и 
дocтaвĸaтa нa eнepгия, ĸaĸтo и cъздaвaнe нa нaциoнaлeн cъвeт пo eнepгeтиĸa c eĸcпepти c „бeзcпopнa peпyтaция“, нo и пpи 
нeзaвиcимocт oт тeĸyщитe пoлитичecĸи пpoцecи. AИKБ нacтoявa зa paзвитиe нa ядpeнaтa eлeĸтpoeнepгия и нacъpчaвaнe нa 
пpoизвoдcтвoтo нa eнepгия oт BEИ, вĸлючитeлнo зa coбcтвeни нyжди. 
Бизнecът иcĸa и минимизиpaнe нa бюpoĸpaциятa пpи изгpaждaнe нa фoтoвoлтaични инcтaлaции дo 1 МW и cъĸpaщaвaнe 
нa пpoцeca нa пpиcъeдинявaнe ĸъм мpeжaтa. Acoциaциятa пpeдлaгa и дъpжaвaтa дa пpeдвиди финaнcoвa пoдĸpeпa зa 
дoмaĸинcтвaтa зa вĸлючвaнeтo им ĸъм гaзoвa мpeжa. 
Oбpaзoвaниe 
Oт бизнec opгaнизaциятa нacтoявaт зa въвeждaнe нa aнгaжимeнт зa paбoтa в cтpaнaтa зa oпpeдeлeн пepиoд нa вcичĸи 
зaвъpшили cтyдeнти „дъpжaвнa пopъчĸa“, ĸaтo мяpĸa зa cпиpaнe „изтичaнeтo нa мoзъци“ oт cтpaнaтa. Ocвeн тoвa AИKБ 
пpeдлaгa нaмaлявaнe нa cpoĸa зa oбyчeниe в cтeпeн „бaĸaлaвъp“ нa 3 гoдини и yвeличaвaнe нa cтипeндиитe. 
B гимнaзиaлнoтo oбpaзoвaниe бизнecът иcĸa дъpжaвaтa дa нaмepи нaчин дa пpивлeчe интepeca нa yчeницитe ĸъм 
тexнoлoгични и пpиpoдo-мaтeмaтичecĸи нayĸи, ĸaĸтo и дa cĸъcи cpoĸa нa cpeднoтo oбpaзoвaниe дo 11 ĸлac. AИKБ нacтoявaт 
и зa зaдължитeлнa лятнa пpaĸтиĸa нa yчeницитe oт 8 дo 11 ĸлac, ĸaĸтo и зaдължитeлнa мaтypa пo мaтeмaтиĸa пpи 
пpиĸлючвaнe нa cpeднoтo oбpaзoвaниe. 
Здpaвeoпaзвaнe 
Бизнecът пpизoвaвa зa въвeждaнe нa cиcтeмeн ĸoнтpoл нa вcичĸи издaвaни бoлнични лиcтoвe чpeз интeлигeнтни ІТ 
peшeния, eлeĸтpoннo yпpaвлeниe и yвeличaвaнe нa paзxoдитe зa пpeвeнция и пpoфилaĸтиĸa нa зaбoлявaния зa cмeтĸa нa 
paзxoдитe зa бoлничнa мeдицинcĸa пoмoщ и зa мeдиĸaмeнти. Cпopeд opгaнизaциятa тpябвa дa ce aĸцeнтиpa въpxy тoвa 
xopaтa дa нe ce paзбoлявaт, a oтĸлoнeниятa им дa ce yлaвят в paнeн cтaдий, oтĸoлĸoтo дa ce пeчeли oт cĸъпocтpyвaщи и 
тeжĸи лeчeния. 
 
БНР 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България с препоръки за Бюджет 2022 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява в държавния бюджет за следващата година да се гарантира 
финансирането на Covid мерките в подкрепа на икономиката, на последствията от енергийната криза и подобряването на 
бизнес средата. 
До момента Министерството на финансите не е представило актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 
до 2024 година, което допълнително затруднява планирането в икономиката, се казва в позиция на бизнес организацията. 
Асоциацията на индустриалния капитал излезе с препоръки към Бюджет 2022, за да бъде своевременно осигурено в 
него финансирането на най-важните политики през следващата година, които според работодателската организация са 
осигуряването на средства за противодействие на последиците от Covid кризата, за преодоляване на икономическата и 

https://bica-bg.org/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/
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енергийната криза, както и подсигуряването на политики за подобряване на бизнес средата и осигуряване на 
икономически растеж. 
Бизнесът обаче е притеснен от факта, че Министерството на финансите все още не е предоставило актуализираната 
средносрочна прогноза за периода 2021 - 2024 година, което затруднява прогнозирането на макрорамката за развитието 
на българската икономика през следващата година. 
Затова бизнесът прогнозира, че икономиката ни няма да се възстанови бързо, а брутният вътрешен продукт може да 
достигне или надмине предкризисните нива от 2019 година едва през 2022-ра. 
               
24 часа 
 
√ Работодателска организация с 9 предложения към Бюджет 2022 
Една от най-големите работодателски организации в страната - Асоциацията на индустриалния капитал в България, излезе 
с общо девет препоръки към бюджета за 2022 г. Те съдържат предложения за следване на политики в областта на 
енергетиката, антикризисни мерки, човешките ресурси, ВиК сектора и др.  
Следва пълния текст на препоръките:  
Политики, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските фондове. 
На 30.09.2021 г. Европейската комисия представи предложение за удължаване на Временната рамка за държавни помощи 
до 30.06.2022 г. Това позволява Република България да продължи предоставянето на подкрепа на засегнатите компании 
за преодоляване на негативните последствия от пандемията и АИКБ настоятелно предлага ДБ 2022 г. да предвиди ресурс 
за прилагане на следните мерки, чиито дизайн да бъде актуализиран, така че да отговоря най-пряко на потребностите на 
засегнатите компании: 
1 Прилагане на мярката за изплащане на средства за запазване на заетостта и доходите на работници и служители (така 
наречената мярка 60/40), която да смекчи нарастването на безработицата и частично да предотврати закриването на 
работни места и съкращаването на заети лица. В стратегически план - въвеждане на система по примера на т.нар. модел 
"Kurzarbeit" в немскоговорящите страни, подкрепяща финансово запазването на заетостта в краткосрочни периоди на 
ниско натоварване на предприятията. 
2 Прилагане на мярката за частично финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите от 
продажби над 30 % спрямо реализираните през 2019 г., която да подкрепи ликвидността на българските предприятия. 
3 Прилагане на адекватни мерки за компенсиране на българските предприятия за безпрецедентно високите, категорично 
надхвърлящи разчетите на КЕВР, цени на електрическата енергия и на природния газ. 
В стратегически план АИКБ апелира за изработване на постоянно действащо антикризисно законодателство за подкрепа 
на заетостта, доходите и ликвидността в българската икономика при настъпване на неочаквани бедствия и кризи, което да 
е обсъдено и прието с обществен консенсус и което да се активира автоматично при настъпване на кризи, водещи до 
нарастването на безработицата и да противодейства на закриването на работни места и съкращаването на наети. 
1.4 Забавянето на ефективното стартиране на изпълнението на Споразумението за партньорство (СП) и програмите към 
него с почти година (към момента няма нито един одобрен елемент от него), заедно с огромното забавяне на Националния 
план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), са абсолютно неприемливи. Забавянето не може да бъде оправдано по 
никакви причини, тъй като не позволява вливането в българската икономика и в обществения сектор жизнено необходими 
средства, с които страната ни би следвало да разполага в спешен порядък. АИКБ предлага ДБ 2022 г. да предвиди 
амбициозен план за пред- и съфинансиране на проекти, допустими за финансиране по СП, НПВУ и останалите европейски 
инструменти. Настоява спешно да бъдат създадени Комитет за наблюдение на НПВУ и Комитет за наблюдение на 
ползването на финансови инструменти - по технологията на Комитета за наблюдение на СП и при спазване на изискванията 
на Европейския регламент за партньорство. 
2. Политики, свързани с човешки ресурси. 
2.1 АИКБ се обявява против административното увеличаване на минималната работна заплата за страната в период на 
криза. АИКБ подкрепя политика за ръст на доходите, основана на ясна обвързаност с производителността на труда и при 
конструктивен социален диалог, като предлага договарянето на минималните работни заплати да се извършва на 
браншово равнище от представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. 
Административно увеличение на МРЗ, класовете, МОД и неадекватната на икономиката и производителността на труда 
политика по доходите като цяло водят до "посивяване" на трудовите правоотношения, намаляване на заетостта и 
невъзможност за допълнително нарастване на БВП. Още повече, че МРЗ в България в момента е достигнала 60 % от 
медианната стойност на работната заплата - което съответства на препоръките на ЕК. 
2.2 АИКБ отново се обявява срещу продължаващото вменяване на несвойствени за бизнеса социални разходи, ощетяващи 
предприятията и работещите в реалния сектор, и настоява да бъдат прекратени, като най-неприемливи са: 
o Заплащането от предприятията на първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност; 
o Заплащането от предприятията на отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство - "отпуск за отпуск" и 
заместването на липсващата инфраструктура за грижа за децата като детски ясли и градини с дълъг отпуск по майчинство, 
който спъва професионалната реализация на майките и влияе негативно на икономическия растеж; 
o Допълнителното възнаграждение за прослужено време, т. нар. "класове", определяни административно от МС и 
нарушаващо принципа "равно възнаграждение за равен труд". 
2.3 АИКБ настоява да бъде възстановена справедливостта и да бъде спряно разрушаването на пенсионно-осигурителната 
система, като бъде преустановено увеличаването на размера на минималната пенсия, откъснато от реалните разчети. 
Нещо повече - трябва да бъде премахнат институтът на минималната пенсия и размерът на пенсията трябва да се определя 
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единствено съобразно осигурителния принос на лицето, а подпомагането на нуждаещите пенсионери с ниски пенсии да е 
задача на системата на социалното подпомагане. 
2.4 АИКБ смята, че размерът на максималния осигурителен доход не трябва да се променя до момента, в който средният 
осигурителен доход в България не достигне 1500 лв. Апелира за въвеждане на прогнозируемост на размера на 
максималния осигурителен доход като той се фиксира на двукратния размер на средния осигурителен доход за страната. 
3. Политики в области "Европейска зелена сделка" и "Енергетика". 
3.1 АИКБ настоява за пълноценно функциониране на Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка, 
създаден с ПМС 86/30.04.2020 г. След единственото до момента заседание на 16 юни 2020 г. няма никаква активност от 
страна на институциите - изпълнителна власт (представена от вицепремиер и десет министерства), Народно събрание и 
Президентство. Дейността на този съвет е от съществено значение за формирането на национално отговорни и ангажирани 
политика, сред които: 
o Съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо развитие, 
социалната справедливост и защитата на околната среда; 
o Насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия; 
o Разработването на актуализираната национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г.; 
o Разработването на планове и стратегически национални документи, произтичащи и относими към европейските 
документи, утвърдени от Европейския парламент, Европейската комисия, Европейския съвет, ЕИСК, Комитета на 
регионите. 
3.2. Отчитайки ролята на енергийния сектор за осигуряване на качествени и достъпни енергийни ресурси за потребителите 
в България (бизнес, публични, обществени и битови), както и системното отлагане или повърхностно провеждане на 
нужните за сектора реформи поради тясно партийни интереси, политическа конюктура и краткосрочни намерения, с 
всички произлизащи от това общонационални последствия, АИКБ предлага създаването на действащ Национален съвет по 
енергетика. Този съвет трябва да бъде конституиран по начин, обезпечаващ както висока експертиза и безспорна 
репутация, но и независимост от текущите политически процеси и властови проекции. 
3.3. АИКБ многократно предупреждаваше за основателни съмнения, че българската енергетика се управлява некадърно, 
користно и в ущърб на обществения интерес, а цените на електроенергията, търгувана на БНЕБ, лесно биват манипулирани. 
АИКБ настоява за ясна и обществено защитена управленска програма по всяка от следните теми: 
o Преразглеждане на целия модел за предлагане на електрическа енергия и природен газ - провеждане на ангажирани 
прозрачни политики на предлагане на електроенергия, с цел обезпечаване на адекватност, ликвидност, прогнозируемост 
и постигане на устойчиви пазарни цени; 
o Развитие на ядрената електроенергетика; 
o Бъдещето на въглищната електроенергетика -ограничено от ангажиментите, поети от страната ни в рамките на 
Европейския пакет "Готови за 55" и с категорична необходимост от изготвяне на Пътна карта за поетапното извеждане на 
мощности от експлоатация; 
o Насърчаване на производството на електроенергия от ВЕИ, включително за собствени нужди; 
o Минимизиране на бюрокрацията при изграждане на фотоволтаични инсталации до 1MW и съкращаване на процеса на 
присъединяване към мрежата. 
o Въвеждане на т.нар модел на "smart metering" при производителите на енергия от ВЕИ по примера на други европейски 
държави, където той се прилага. При този модел неизползваната енергия, влизаща в мрежата, се кредитира по сметка на 
производителя й и може да бъде използвана от него в друг период. 
o Допускането на частни търговски платформи за търговия със "зелена" енергия. 
o Развитие на алтернативни енергийни мощности и системи за съхранение; 
o Развитие на националната енергийна инфраструктура, в частност и електропреносната мрежа с оглед осигуряване на 
качествена, сигурна и достъпна енергия, както и постигане на пълноценен интегритет с общия европейски пазар; 
o Ангажираност и политики на предлагане на природен газ на вътрешния пазар, в т.ч. развитие на националната 
газопреносна система и съхранението на природен газ. 
o Финансова подкрепа за домакинствата за включване към газовата мрежа. 
Естествено реализацията на такива политики изисква не само държавен инвестиционен ресурс, но и бюджетен такъв, 
следователно, трябва да намери своето място при разработването и на държавния бюджет. 
4. Политики в област "Водоснабдяване и канализация". 
АИКБ отново настоява в ДБ да бъдат заложени конкретни мерки за повишаване ефективността и ефикасността на ВиК 
дружествата чрез стриктното прилагане на Закона за публичните предприятия, актуализиране на "Стратегия за развитие и 
управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г", изготвянето на секторен Закон за 
ВиК, както и привличането на частния сектор в предоставянето на ВиК услугите чрез различни форми на публично-частно 
партньорство, създаване на нормативна база за осигуряване на свързване на водоснабдителните мрежи между отделни 
региони, задължително изграждане на пречиствателни станции за всички общини, съответно свързването на техните 
системи за отпадни води към по-големи регионални пречиствателни станции. 
Създаването на обща управленска визия за развитие на сектора е повече от необходимо и с оглед на факта, че през 2022 
г. започва да тече следващият регулаторен период 2022-2026 г., за който ВиК дружествата трябва да предвидят конкретни 
инвестиции и цели, постигането на които неминуемо ще доведе до повишаване на цената на ВиК услугите. Ето защо е 
жизнено важно да бъдат разработени конкретни механизми, които да гарантират, че повишаването на цената на услугата 
ще доведе и до подобряване на нейното качество. 
5. Политики в област "Образование, наука и култура". 
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5.1 Реформата в сферата на образованието следва да се подкрепи и ускори, поради което АИКБ настоява за предвиждане 
на съответните средства и механизми в Бюджет 2022 за: 
o Продължаване на поетапното съкращаване на план-приема във висшите училища, финансиран от държавния бюджет до 
50% от числеността на завършващите средно образование, и привеждането му в тясно съответствие с потребностите на 
пазара на труда; 
o Промяна на системата на финансиране на висшето образование и въвеждане на ангажимент за работа в страната за 
определен период на завършилите студенти - държавна поръчка; 
o Осъвременяване на учебните планове и програми и съкращаване на обучението по остарели и ненужни учебни 
дисциплини, както и намаляване на срока на обучение в бакалавърска степен до 3 години, при запазване на размера на 
финансирането; 
o Стипендии за обучение на студенти и ученици по дефицитни и непривлекателни професии, търсени на пазара на труда; 
o Обвързване на докторантските стипендии с оценка на напредъка на работата им на всеки шест месеца и повишаване 
размера на стипендиите; 
o Въвеждане на облекчени и приложими на практика договори за обучение чрез работа; 
o Засилване на работата със семействата и децата от ранна възраст за привличане на техния интерес към технически и 
природоматематически специалности - включително посредством извънкласни кръжочни и други форми; 
o Съкращаване на срока на средното образование до 11 клас посредством оптимизиране на учебните програми и 
скъсяване на ненужно дългите летни ваканции; 
o Въвеждане на задължителна матура по математика при завършване на средно образование; 
o Въвеждане на задължителна лятна практика за учениците от 8 до 11 клас, особено на тези, включени в професионално 
образование; 
o Ползване на възможностите на кариерно ориентиране, менторство и наставничество; 
o Равнопоставеност при финансирането на учащи в сферата на държавното и частното образование. 
5.2 АИКБ би подкрепила ръст на средствата за образование, наука и култура, като очаква те да бъдат разходвани ефективно 
и ефикасно. Лавинообразно нарастващата функционална неграмотност сред младото поколение налага да се предвидят 
съответни средства и механизми за финансиране на политики за насърчаване на книгопечатането и 
книгоразпространението и за популяризиране на четенето, включително посредством ясен механизъм за гарантиране на 
спазването на чл. 46 от библиотечния стандарт. 
6. Политики в област "Здравеопазване". 
АИКБ препоръчва в Бюджет 2022 да се включат разчети, които недвусмислено да показват плановете за развитие и да 
обезпечават реализирането на конкретни реформи в здравноосигурителната система. 
АИКБ препоръчва увеличаване на дела на разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на разходите за 
болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. Пледира за въвеждането на модел, при който стремежът и 
акцентът е хората да не се разболяват и да се улавят в ранен стадий отклоненията, а не да се печели от лекуване на 
скъпоструващи тежки заболявания, когато за успешно лечение е станало вече непоправимо късно. Изказва своята 
загриженост за продължаващото влошаване на качеството на здравните услуги и за продължаващото изтичане на кадри 
извън страната. Изисква въвеждането на системен контрол на всички издавани болнични листове чрез интелигентни IT-
решения, но и паралелно на място чрез фактически проверки на лицата, намиращи се в "болничен престой". 
7. Политики в област "Сигурност и отбрана". 
АИКБ се обявява категорично за намаляване на разходите за сектор "Вътрешен ред и сигурност" - както като абсолютна 
стойност, така и като относителен дял спрямо БВП и спрямо общата сума на бюджетните разходи и превеждането на този 
дял в съответствие със средноевропейските стойности. 
8. Политики в област "Държавно управление и електронно правителство". 
8.1 АИКБ отбелязва, че пандемията COVID-19 подчерта важността на електронните публични услуги и нуждата от 
функциониращо електронно управление в т.ч. на правителство и показа, че на практика обхватът на електронните услуги 
е ограничен, въпреки постоянно отделяните средства за целта. АИКБ настоява за формулиране и финансиране на политики 
за въвеждането на електронно правосъдие, електронно здравеопазване, електронно образование, киберсигурност, 
цифровизация на кадастъра, изграждане на единна входна точка за подаване на годишните финансови отчети, издаване 
на нови лични документи, съдържащи квалифициран електронен подпис и въвеждането на национални схеми за 
електронна идентификация и т.н., както и за изпълнението на "пътната карта" с фиксирани в нея конкретни дейности, 
изпълнители, отговорни институции и срокове за реализирането им. 
8.2 АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата - нещо 
повече, смятаме, че в издръжката на държавната и общинските системи и администрация има резерви, които могат да 
бъдат използвани. Настояваме за адекватен функционален анализ - убедени сме, че това ще аргументира предприемането 
на рационални мерки за закриване на държавни структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции. 
8.3 АИКБ смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия за засилване и развиване на прилагането на 
програмното бюджетиране. Увеличението на финансирането за бюджетните разпоредители (особено за заплати на 
държавната администрация) трябва да бъде еднозначно свързано с постигането на определени цели и конкретни 
резултати. Именно добре структурираните програмни бюджети на министерствата и ведомствата са гаранцията за 
ефективност на бюджетните разходи. 
8.4 АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при запазване на равнищата на 
данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Оценяваме данъчната стабилност и 
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предвидимост като един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. 
8.5 Също така трябва да бъдат предвидени и средства за капиталови разходи, които да осигурят завършването на започнати 
в текущата и предходните години проекти и средства за бързо разплащане с бизнеса. Да се осигури прозрачно 
бюджетиране и предотвратяване на възможностите за осъществяване на порочни практики и схеми. 
8.6 АИКБ възразява категорично срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на ТБО на основа на реалното 
замърсяване и настоява ДБ 2022 г. да бъде изработен на основа на ТБО на принципа "замърсителят плаща". 
8.7 АИКБ настоява за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и общински такси 
и провеждане на политики за ограничаване на административните и финансови тежести за бизнеса. Така например, на 
основа на спазването на принципа на пропорционалност при регулирането, настоява за повишаване на праговете за 
задължителен одит на предприятията, така че на МСП да не бъдат вменявани неприсъщи и скъпоструващи задължения. 
9. Политики в област "Публично напояване и отводняване" и област "Предпазване от вредното въздействие на водите". 
АИКБ настоява в ДБ да бъдат заложени конкретни мерки за възстановяване на услугата "Публично напояване и 
отводняване" и възстановяване на обхвата на съществуващите съоръжения от Държавния хидромелиоративен фонд. 
Настояваме да бъдат осигурени средства за създаването и поддържането на Комитет за изпълнение на инвестиционните 
проекти в хидромелиоративна инфраструктура, обединяващ всички компетентни и заинтересовани страни, с прякото 
участие на водоползвателите и селскостопанската общност, научните среди и компетентните министерства и държавни 
институции. 
 
В. Сега 
 
√ Работодатели се обявиха срещу вдигане на минималната заплата 
Не е ясно дали новоизбраният парламент ще гласува Бюджет 2022, изработен от служебното правителство, 
притеснява се АИКБ 
Кaтeгopичнo пpoтив административното yвeличaвaнe нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa от началото на 2022 г. се обявиха 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Работодателската организация разпространи предложенията си за 
Бюджет 2022, който трябва да бъде изготвен от служебния кабинет, но няма голяма яснота дали до края на годината ще 
има работещ парламент, който да го приеме. 
Служебният финансов министър Валери Белчев вече обяви, че се обмисля повишение на минималната заплата от 1 януари, 
но не посочи контретна сума. Синдикатите поискаха най-ниското месечно възнаграждение да скочи от сегашните 650 лв. 
на 700 лв.  
АИКБ подкрепя политика за ръст на доходите, основана на ясна обвързаност с производителността на труда и при 
конструктивен социален диалог, като предлага договарянето на минималните работни заплати да се извършва на 
браншово равнище от представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, посочват от 
работодателската организация. Според нея атодминистративно увеличение на МРЗ, на класовете и на минималните 
осигурителни доходи при "неадекватна" икономика и производителност на труда ще доведат до „посивяване“ на 
трудовите правоотношения, до намаляване на заетостта и невъзможност за допълнително нарастване на БВП. "Още 
повече, че МРЗ в България в момента е достигнала 60% от средната стойност на работната заплата, което е според 
препоръките на ЕК", посочват от АИКБ. 
Според бизнеса не трябва да се вдига и максималния осигурителен доход - поне до момента, в който средният 
осигурителен доход в България не достигне 1500 лв. От АИКБ призовават размерът на максималния осигурителен да се 
фиксира на двукратния размер на средния осигурителен доход за страната, за да има по-голяма прогнозируемост за 
фирмите. В момента таванът, до който се начисляват осигуровките за пенсия и здраве е 3000 лв., докато средният доход 
за страната е около 1200 лв. Синдикатите настояват таванът да се завиши до 3600 лв., което възмути някои сектори с 
високоплатена работна ръка като ИТ сектора. 
Работодателите настояват и догодина в бюджета да има предвидени средства за мярката за запазване на заетостта 60/40, 
която да смекчи нарастването на безработицата и да предотврати частично закриване на работни места. Друга желана 
помощ е частично финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите от продажби над 30 % 
спрямо 2019 г., както компенсиране на предприятия за рекордните цени на тока и природния газ, които се очаква да 
останат високи до пролетта. 
В стратегически план АИКБ апелира за изработване на постоянно действащо антикризисно законодателство за подкрепа 
на заетостта, доходите и ликвидността в българската икономика. То трябва да се задейства автоматично при настъпване 
на неочаквани бедствия и кризи, които може да доведат до нарастването на безработицата. 
За поредна година работодателската организация настоява за премахване на класовете прослужено време към заплатите 
на работниците и служителите, както и платения годишен отпуск във фирмата по време на майчинство. Бизнесът също 
припомня старото си искане първите три дни от болничния да се поеме от НОИ, вместо да са за сметка на работодателя. 
АИКБ настоява да бъде спряно "разрушаването на пенсионно-осигурителната система", като бъде преустановено 
увеличаването на размера на минималната пенсия, откъснато от реалните разчети. Нещо повече - трябва да бъде 
премахнат институтът на минималната пенсия и размерът на пенсията трябва да се определя единствено съобразно 
осигурителния принос на лицето, а подпомагането на нуждаещите пенсионери с ниски пенсии да е задача на системата на 
социалното подпомагане, смятат от АИКБ. 
По закон Министерският съвет трябва да внесе проекта на държавния бюджет в Народното събрание не по-късно от два 
месеца преди началото на бюджетната година. Поради липсата на парламент служебното правителство няма къде да 
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внесе Бюджет 2022. Дори след изборите на 14 ноември да остава около месец за гласуване на бюджета, то не е 
сигурно дали парламентарното мнозинство в бъдещото Народно събрание би припознал приоритетите и политиките, 
заложени от служебно правителство, посочват от АИКБ. 
Конституцията на Република България регламентира, че при липса на приет и обнародван Държавен бюджет за следващата 
година действа и се изпълнява бюджета за предходната година до приемането и обнародването на нов бюджет.  
 
Дума 
 
√ АИКБ иска развитие на ядрената енергетика у нас  
Развитие на ядрената електроенергетика е една от препоръките на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). Организацията излезе с общо девет препоръки към бюджета за 2022 г. Те съдържат предложения за следване на 
политики в областта на енергетиката, антикризисни мерки, човешките ресурси, ВиК сектора и др. Организацията настоява 
за изготвяне на пътна карта за поетапното извеждане на въглищните мощности от експлоатация. АИКБ иска и 
актуализиране на Националната енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г. 
АИКБ апелира за изработване на постоянно действащо антикризисно законодателство за подкрепа на заетостта, доходите 
и ликвидността в българската икономика при настъпване на неочаквани бедствия и кризи, което да е обсъдено и прието с 
обществен консенсус и което да се активира автоматично при настъпване на кризи, водещи до нарастването на 
безработицата и да противодейства на закриването на работни места и съкращаването на наети. 
Организацията иска промяна в системата на финансиране на висшето образование и въвеждане на ангажимент за работа 
в страната за определен период на завършилите студенти по държавна поръчка. Друго предложение е въвеждането на 
задължителна лятна практика за учениците от 8 до 11 клас. 
 
БГ Предприемач 
 
√ АОРБ и Синдикатите с искане за конституиране на Комитет за наблюдение по Следващо поколение Европейски съюз 
Национално представителните организации на работодателите и на работниците, и служителите, изпратиха писмо до 
министър-председателя Стефан Янев, заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас 
Пеканов и министъра на финансите Валери Белчев с 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. 
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, се казвз в Писмото. 
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. 
Писмото е подписано от Васил Велев, от името на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Пламен Димитров, КНСБ и от Димитър Манолов 
КТ Подкрепа 
Цялото писмо може да прочетете тук. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Президентът се среща с представители на съсловната организация на фармацевтите  
Президентът Румен Радев ще се срещне днес с представители на съсловната организация на магистър-фармацевтите в 
България, за да обсъдят условията им на труд. 
Вчера стана ясно, че Българският фармацевтичен съюз е завел колективен иск срещу Народното събрание и срещу 
Министерския съвет заради дискриминационно отношение към тях от държавата по времето на пандемията. 
Като пример в писмото са посочени допълнителни стимули за работа на други категории медицински специалисти.  
Наред с това фармацевтите алармират, че договорът със Здравната каса (НЗОК) на аптеките изтича в края на октомври, нов 
все още не е подписан, а това поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение. 
 
 

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/
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√ Вицепрезидентката на Виетнам пристига на визита у нас  
Вицепрезидентът на Виетнам Во Тхи Ан Суан пристига на двудневно посещение в България. 
Днес след като положи венец пред Паметника на Незнайния воин, тя се очаква да се срещне с президента Румен Радев и 
вицепрезидента Илияна Йотова, по чиято покана е в страната ни. 
В програмата на Во Тхи Ан Суан са включени и разговори със служебния премиер Стефан Янев и членове на кабинета, както 
и с бизнес организации и представители от частния сектор. 
 
√ Служебният кабинет иска да премахне схемата "гражданство срещу инвестиции"  
Да бъде премахната практиката да се дава българско гражданство срещу инвестиции предлага служебният кабинет. 
Проектът за промяна в Закона за българското гражданство беше публикувана в Портала за обществено обсъждане.  
Два текста трябва да бъдат премахнати от закона. 
Единият за натурализация на членовете на семейства и самите инвеститори. Другият купуването на паспорта с условието 
1 млн. лв. инвестиции. 
От създаването на разпоредбите кандидатите за български паспорт са купували държавни ценни книжа или са влагали 
сума над 1 милион лева в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление. 
Но на следващи етапи се оказвало, че инвестицията не е налична. По-същественият мотив за промяната обаче е, че мярката 
беше критикувана от ЕК. 
За последно през юни с писмо. Общественото обсъждане е до края на ноември. По данни на Агенцията за инвестиции - от 
2014 г. до август тази година поучилите т. нар. „златни паспорти“ са 981 лица от държави извън ЕС. 619 са в със статут на 
пребиваващи. 
Останалите 362 имат гражданство. Най-много са били хората от Китай, Русия, Близкия Изток. Но има и от Гана, Конго, Чад. 
От европейските държави освен България Малта и Кипър също предлагат паспорти за инвеститори. Последната промяна 
в закона беше през февруари. Тогава към Държавната агенция за българите в чужбина беше създаден Консултативен съвет, 
който мотивирано да дава становище за гражданство.  
 
√ Нарастване на средната цена на тока в Европа около 210 евро за мегаватчас  
Цените на тока за вторник на почти всички европейските енергийни борси се повишиха към осреднено ниво около 210 
евро за мегаватчас, като в България те нарастват с близо 16% към 219,43 евро за MWh. 
Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
Поскъпването на тока се дължи до голяма степен на по-студеното време на стария континент. 
В сегмента "ден напред" с доставка във вторник (26 октомври) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в Италия 
(239,88 евро за MWh), Сърбия (237,73 евро за мегаватчас, MWh), следвани от Хърватска и Словения (по 236,05 евро за 
MWh) и Румъния и Унгария (235,10 евро за MWh). 
Най-ниски за утре са цените на тока в Полша (123,89 евро за MWh), Чехия и Словакия (под 174,34 евро) и Германия (178,02 
евро за MWh). 
В България цената на тока в сегмента "ден напред" (за 26 октомври, вторник) нарастват с 15,9% до средна цена от 219,43 
евро, или 429,16 лева за мегаватчас, след като цените за днес в сегмента "ден напред" спаднаха до 370,24 лева. По този 
начин цените остават под техния рекорден връх от 481,81 лева, достигнат през миналата седмица (на 19 октомври), 
показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока достигна в понеделник (25 
октомври) 356,40 лева за MWh. 
От началото на октомври средната цена на електроенергията в нашата страна е 189,96 евро (371,53 лева) за мегаватчас, а 
от началото на годината е 85,93 евро (168,06 лева) за MWh, показват данните на платформата energylive.cloud. 
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√ Първо заседание на новия германски парламент  
За 8 часа местно време (9 часа българско) е насрочено първото заседание на новия парламент в Германия. То слага край 
на четвъртото правителство на Ангела Меркел, което до избирането на нов кабинет остава с ограничени пълномощия на 
служебно правителство. 
Повече жени, по-млади депутати и по-голямо етническо разнообразие - така може да се опише най-големият парламент в 
Германия с 736 депутати - заради сложното разпределение на мандатите в комбинираната избирателна система от 
мажоритарен и пропорционален вот. 
83-ма са родените в чужбина депутати или тези с поне един родител, роден в чужбина. Сред тях е и първият бежанец, 
избран за депутат. 
Всеки четвърти народен представител е жена. Предимно жени ще управляват Бундестага - очаква се 20-ият парламент да 
избере Бербел Бас от социалдемократическата партия за председател, както и съпартийката ѝ Айдън Йозугуз за заместник-
председател. 
Жени са номинациите и на Зелените, Левицата и християндемократите. 
 
√ Влошаване на германските бизнес нагласи през октомври за четвърти пореден месец  
През октомври германските бизнес нагласи се влошиха за четвърти пореден месец, тъй като продължаващите проблеми с 
веригите на доставки и растящите цени се отразяват негативно на промишлеността и потреблението. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се понижи през октомври до 6-месечно дъно от 97,7 пункта спрямо 98,8 пункта през септември, 
докато осредните прогнози на финансовите пазари бяха за по-умерено понижение към 97,9 пункта. 
Според института Ifo бизнес очакванията се характеризират все повече със скептицизъм. Компаниите също така са по-
малко позитивни относно настоящата ситуация. 
Индексът, измерващ текущите бизнес условия, спадна през октомври с 0,3 пункта до 100,1 пункта, докато индексът на Ifo 
института за бъдещите бизнес очаквания през следващите шест месеца се влоши още по-рязко, намалявайки с 1,9 пункта 
до 95,4 пункта. 
"Проблемите с доставките причиняват главоболия на бизнеса“, посочи президентът на института Ifo Клеменс Фюст, 
добавяйки, че намалява използваемия производствен капацитет. "Пясъкът" в колелото на германската икономика пречи 
на възстановяването", допълни той. 
 

Графики на Ifo индексите на бизнес климата, на текущите и на бъдещите бизнес очаквания 

 
 
Проблемите с доставките изглежда като основен проблем за компаниите, тъй като това води до намаляване на 
използвания производствен капаците в индустрията. В производствения сектор индексът на бизнес климата отново падна, 
което означава, че компаниите са малко по-малко доволни от сегашното си бизнес развитие. В резултат на нарушенията 
при веригите на доставки, използванията производствен капацитет спадна с 2,1 процентни пункта до 84,7%, отбеляза 
Клеменс Фюст. 
Продължава да се влошават и бизнес очакванията за следващите месеци, като и тук компаниите са много по-малко 
оптимистично настроени за следващите месеци. Въпреки това те оценяват текущото си положение малко по-добре. 
В търговията пък Ifo индексът отбеляза значителен спад през октомври. Търговците са забележимо по-малко доволни от 
текущия си бизнес, като при тях продължава да расте и песимизмът за следващите месеци. И тук проблемите е доставките 
влияят на настроението. 
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В строителния бранш Ifo бизнес климатът обаче отново се подобри. Компаниите оценяват текущото си положение малко 
по-добре, като и индексът на очакванията в бъдеще се повиши за шести пореден месец. 
Индексът на бизнес климата на Ifo е най-важният водещ индикатор за икономическото развитие в Германия. Базира се на 
около 9 000 месечни отчета от компании в производствената, сервизната, търговската и строителната индустрия. 
Компаниите предоставят оценки за текущата си бизнес ситуация и за бизнес очакванията си за следващите шест месеца. 
Очаква се правителството да намали в сряда прогнозата си за икономически растеж през тази година, след като през 
миналата седмица водещите немски икономически институти намалиха общата си прогноза до растеж на БВП през 2,4% 
вместо с 3,7%, докато за 2022 г. институтите прогнозираха икономически ръст от 4,8 на сто. 
 
√ ЕС въвежда единно зарядно устройство  
Eвропейската комисия предлага законодателен акт, с който да се въведе единното зарядно устройство за всички 
електронни апарати. Така потребителите ще могат да зареждат своите устройства с едно и също зарядно устройство тип 
USB-C, независимо от марката на зарежданото устройство. 
Брюксел предлага още технологията за бързо зареждане да се хармонизира и зарядните устройства да се продават 
отделно от електронните. Така ще бъде ограничен броят на излишно закупуваните или неизползвани зарядни устройства. 
Очаква се с намаляването на производството и изхвърлянето им да се намали и количеството отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване с почти 1000 тона годишно. Предложението се нуждае от зелена светлина от страните членки и 
законодателите на ЕС, след което компаниите ще имат две години да го приложат. 
Идеята за общото зарядно бе лансирана от Гергана и Соломон Паси през 2008 година. Тя бе подкрепена от Европейската 
комисия и Европейския парламент. 
Айше Лятиф разговаря по темата с Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“ и Борислав Венциславов от 
Шумен. 
 
√ Постигане на целта за 100 млрд. долара за борба с климатичните промени през 2023 г. 
Председателството на Обединеното кралство на предстоящия следващия месец световен форум COP26 публикува в 
понеделник доклад, в който се прави оценка, че целта за финансиране със 100 млрд. долара на борбата с изменението на 
климата ще бъде постигната през 2023 г. 
"Данните също така дават увереност, че развитите страни могат да мобилизират повече от 100 милиарда долара годишно 
след това до 2025 година“, се посочва още в доклада. Първоначално целта беше поставена за 2020 г., но по-късно беше 
отложена за 2025 година. 
Докладът приветства "удвояването или значително увеличените усилия от голям брой развити държави, включително 
Обединеното кралство, Канада, Германия“. Въпреки това се добавя, че "частното финансиране на борбата с климатичните 
промени е по-слабо спрямо очакванията, като планът показва ясно, че трябва да се направи повече в това отношение, но 
не се разчита на значително подобрение в тази посока, за да бъде постигната целта до 2023 година". 
 
√ ООН: Концентрацията на парникови газове достигна нов рекорд  
Концентрацията на парникови газове в атмосферата е достигнала нови рекордни нива миналата година, обяви днес ООН 
в предупреждение преди климатичната среща на върха в Глазгоу, предаде АФП. 
В Бюлетина за парниковите газове на Световната метеорологична организация (СМО) се казва, че годишният ръст миналата 
година е бил над средното годишно повишение за периода 2011-2020 г., като тенденцията продължава и през 2021 г. 
СМО посочва, че забавянето на икономиката от Covid пандемията е предизвикало временно намаляване на нови емисии, 
но нова не е довело до забележими последици за нивата на парникови газове и техния ръст. 
Организацията отбелязва, че докато продължава емисии, глобалните температури ще продължат да растат. 
И с оглед на дългия живот на въглеродния диоксид, сегашните нива на температурите ще остана, дори ако емисиите бързо 
бъдат сведени до нула. 
Конференцията на ООН за климатичните промени започва в Глазгоу на 31 октомври и продължава до 12 ноември. 
„Бюлетинът за парниковите газове съдържа остро научно послание за преговарящите на конференцията“, заяви 
генералният секретар на СМО Петери Талас. 
„При сегашното ниво да увеличаване на концентрацията на парникови газове, ще сме свидетели на далеч по-голямо 
увеличение на температурите до края на века от целите в Парижкото споразумение - 1,5-2 градуса по Целзий над 
прединдустриалните нива.“. 
Трите основни парникови газа са въглероден диоксид, метан и азотен оксид. Въглеродният диоксид е най-важен, като на 
него се дължи 66% от ефекта върху затоплянето. 
През 2020 г. нивата на концентрация на въглероден диоксид са достигнали до 413,2 частици на милион, увеличение с 2,5 
частици на милион от година по-рано, като нивото им е 149% от прединдустриалното през 1750 г., показват данните на 
СМО. 
Според доклада около половината от тези емисии в резултат на човешката дейност остават в атмосферата, като другата  
половина отива в океаните и почвата. 
„За последен път на Земята е имало сравними концентрации от въглероден диоксид преди 3-5 милиона години, когато 
температурите са били 2-3 градуса по Целзий по-високи, а морското ниво – 10-20 метра по-високо от сегашното. Но тогава 
не са живели 7,8 милиарда души на планетата“, каза Талас. 
Миналата година метанът достигнал 1889 частици на милиард, ръст от 11 частици на милиард, или 262% от 
прединдустриалното ниво. 

https://bnr.bg/post/101546259/es-vavejda-edinno-zaradno-ustroistvo
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Около 40% от емисиите на метан идват от естествени източници, като блата и мочурища, докато 60 на сто са резултат от 
човешката дейност. 
Азотният окис достигнал през 2020 г. 333,2 частици на милиард, ръст от 1,2 частици на милиард, като концентрацията му е 
123% от нивото през 1750 г. 
 
БНТ 
 
√ Даниела Везиева: Допълнителни средства за ресторантьорите има и те ще ги получат  
Допълнителни средства за ресторантьорите има и те ще ги получат. Ресторантьорският бизнес продължава да работи, 
работи цяло лято, тяхното основно искане беше да не ги затваряме. Тези мерки, които изглеждат сега непопулярни, те ги 
искаха. Това заяви в "Денят започва" икономическият министър Даниела Везиева. 
По думите ѝ в актуализацията на бюджета до края на тази година има заложени 70 милиона. 
"Голяма част от държавната администрация е ваксинирана. 40 процента са в нашето министерство", допълни 
Даниела Везиева. 
Тя добави, че тези мерки са обявени още юни месец - разпределението по сектори, като това е предпоставката, която се 
случва със сертификатите в момента. 
"При локдаун ще се върнем доста назад. Инфлацията е над 3 процента", каза още Даниела Везиева. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Туроператорите излизат на протест  
Туроператорите излизат на протест, заради липсата на средства от правителството за ликвидност и възстановяване на 
парите на клиентите им. 
Те искат предвидените в бюджета над 41 милиона лева да бъдат отпуснати спешно от правителството. 
 
√ Енергийните министри на ЕС на извънредна среща заради високите цени на тока 
Енергийните министри на Европейския съюз на извънредна среща заради високите цени на енергия. Те ще дискутират 
влиянието на нарастващите цени на тока и възможните мерки за справяне с кризата. 
На извънредното заседание ще присъства и министър Андрей Живков. 
 
√ БЕХ ще плати дълговете на "Топлофикация-София" към Булгаргаз  
Българският енергиен холдинг ще плати дълговете на "Топлофикация-София" към Булгаргаз - обяви Валентин Николов - 
председател на управителния съвет на холдинга. Вчера изтече последният срок, в който топлофикационното дружество 
трябваше да погаси просрочените 131 млн.лв. за газ. От Булгаргаз заявиха, че в противен случай има опасност да спрат 
газовите доставки за цялата страна. 
За последните 24 месеца Булгаргаз е изпратил над 50 писма до "Топлофикация" с искане за погасяване на дълговете. След 
ултиматума миналата седмица столичното дружеството е превело 10 млн.лв., съобщи шефът на Булгаргаз, но според него 
проблемът с дълга остава нерешен. 
"Това е крайно недостатъчно, за да може "Булгаргаз" да заплати газа към своите доставчици. Финансовият проблем с 
"Топлофикация-София" наистина е надвиснал над цялата държава, тъй като са застрашени доставките за страната", заяви 
Николай Павлов - изпълнителен директор на "Булгаргаз". 
От Българския енергиен холдинг заявиха, че са готови за пореден път да изкупят дълга на Топлофикация, за да не останат 
столичани на студено. 
"Сега ние можем да предложим единствено палиативно решени, т.е. това, което се предлагало досега, именно дългът на 
"Топлофикация-София" към Булгаргаз да премине към БЕХ, в размер на 121 млн. лв. както е поискал Булгаргаз. 
Според шефа на БЕХ холдингът не може до безкрай да изкупува дълговете на столичната топлофикация, тъй като по този 
начин дружеството може да изпадне в несъстоятелност. 
"Имам предвид инвестиции в Топлофикация, така че тя да може да си изпълнява ангажиментите, които е поела и съответно 
или другия вариант е смяна на собствеността на "Топлофикация-София", за друг да ги реализира тези инвестиции. Разбира 
се, това трябва да бъде взето на политическо ниво - Министерският съвет, респективно кмет и Столичният общински съвет. 
От Столичния общински съвет заявиха, че искането им да бъде компенсирана столичната топлофикация заради високите 
цени на газа на този момент остава неудовлетворено от държавата", заяви Валентин Николов. 
Председателят на общинския съвет смята, че по този начин правителството дискриминира столичната топлофикация. 
"От 20 дни се опитваме да водим разговори с държавата. Знаете, че направихме преговорен екип, преди 15 дни 
проведохме извънредна сесия на общинския съвет, за да започнем разговори с държавата за компенсация на 
топлофикация, така както се дават на частния сектор. Уви, оглушително мълчание през тези 20 дни и проблемът е, че ние 
с колегите от преговорния екип няма с кого да преговаряме. Няма отговори на нашите писма и по-лошото е, че не беше 
чут гласа ни за механизма за компенсации", заяви Георги Георгиев - председател на СОС. 
От министерството на енергетиката отговориха: 
"Що се отнася до газта, към момента решение за подпомагане просто няма. Така че и да се свържат с нас, което ние нямаме 
нищо против, никога не сме бягали от такава среща, тези мерки тепърва ще се обсъждат. София няма да остане на студено", 
увери Мирослав Дамянов - заместник-министър на енергетиката. 

https://bntnews.bg/news/daniela-vezieva-dopalnitelni-sredstva-za-restorantyorite-ima-i-te-shte-gi-poluchat-1173063news.html
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От Булгаргаз увериха, че въпреки високата цена на синьото гориво на световните пазари и дълговете на столичната 
топлофикация, дружеството прави всичко необходимо, за да осигури запаси от синьо гориво на държавата през зимата, в 
хранилището в Чирен, като в момента количествата са с 15% повече спрямо миналата година. 
От дружеството очакват ситуацията в страната да се подобри значително, след като бъде пусната газовата връзка с Гърция 
и започнем да доставяме в пълни обеми азерски газ. 
 
√ Първи ден със засилени проверки за зелени сертификати  
МВР и РЗИ започнаха с масови проверки за зелени сертификати. Вчера изтече гратисният срок, който беше даден на 
бизнеса, за да се подготви, и властите започнаха да глобяват. 
До момента в София са направени над 40 проверки. А от столичната регинална здравна инспекция отчитат добра 
организация в обектите. 
Ето и глобените до момента в София. Съставен: 
1 акт във фитнес на гражданка без документ; 
2 акта в заведения за персонал без сертификати; 
1 акт във фитнес заради отказ да спазват мерките; 
От РЗИ-Пловдив съобщиха за един акт, съставен на заведение за хранене, допуснали хора без сертификат. 
Глобата при първо нарушение за зеления сертификат е между 300 и 1000 лева, а при второ – 1000 до 2000 лева. 
Голям проблем се явява това, че охраната на търговските центрове няма право да иска лични карти и така може да се 
злоупотребява и да се влиза с чужди сертификати. 
В София проверките за сертификати в моловете започнаха по обяд. Проверяваха се както служители, така и клиенти. 
"Проверени са магазините, включително и над 300 квадрата, лицата бяха с необходимите ковид сертификати", каза 
Весела Крумова от СРЗИ. 
На входа на един от молове отново възникна въпросът могат ли охранителите да изискват лични карти. След като ги 
попитахме как разбират дали няма опити за злоупотреби, охраната все пак започна да изисква и документ за самоличност. 
Новите изисквания за работа се оказаха сериозна пречка за хората, които не искат да се ваксинират. 
- След като работите, всеки ден ли ще си вадите? 
- Не, аз затова днес ще напусна, защото не мисля, че има смисъл да се ваксинирам, нито да давам през ден по 20 лв, което 
е абсолютна малоумщина. 
- А по-добре без работа ли да останете? 
- Не, по-добре да си намеря работа, която не изискват, докато минат тея глупости, ще си намеря работа, в която не изискват 
сертификат или тест. 
Най-вероятно именно липсата на служители е причината някои от магазините в мола все още да са затворени, на други 
имаше бележки, че магазините ще отворят след 10 минути. В Пловдив ситуацията беше подобна - от сутринта пред 
търговските центрове се извиха огромни опашки от служители. На много от тях фирмите засега поемат разходите за 
тестове. Заради периодични сривове в информационната система хората чакаха с часове, за да влязат на работа. 
"Към момента с приоритет все още са служителите, за да могат да отворят своите обекти. Преценихме, че в 
утрешния ден ще стартира лабораторията с още един час предварително, за да може да обслужи всички, които 
трябва да минат през пункта. 
От ръководството на моловете се чудеха дали да допускат хора, които отиват до дрогерии и банкови офиси без да 
представят нужните документи. Защото после е трудно да се проследи точно къде отиват. Друга важна подробност, която 
трябва да знаят клиентите е, че те нямат право да сядат в заведение без да имат сертификат, дори масите да са на открито. 
 
√ Два пъти седмично учениците ще бъдат тествани за COVID-19 
Децата от първи до четвърти клас, които сега се обучават онлайн, се връщат в училище от следващата седмица. Това 
обявиха на извънредна пресконференция служебните министри на здравеопазването и образованието. За да стане 
възможно това и учениците, и учителите, които нямат зелен сертификат, ще бъдат тествани. 
Филтър на входа на училището - така властите смятат да осигурят безопасни условия за връщане на малките ученици в 
клас, дори в областите с много висока заболеваемост. Рязък скок в броя на заразените ученици след 15 септември, отчете 
министърът на образованието. 
"Който иска си праща децата в училище, който иска ги държи вкъщи, според степента на риска, която преценява", 
каза проф. Николай Денков - служебен министър на образованието. 
Два пъти седмично всички ученици ще бъдат тествани по щадящ начин. Тестът няма да се прави от медицинско лице, а от 
учител. 
"Няма да се бърка в устата или в носа на никого", увери Стойчо Кацаров - служебен министър на здравеопазването. 
"За да се случи този подход, ние имаме нужда от подкрепа на родителите, които да разрешат тестване на децата с щадящи 
тестове, които ще бъдат налице и бяха налице, но родителите не искаха да ги използват", каза проф. Николай Денков - 
служебен министър на образованието. 
Самите учители също ще прекрачват училищния праг или със зелен сертификат, или с тест. Все още няма яснота кога точно 
през следващата седмица присъственото обучение на децата от първи до четвърти клас ще стане възможно, но се очаква 
да бъдат отпуснати 13 милиона лева за закупуване на тестовете. 
"Ако видим, че е създадена добра организация, ако видим, че този механизъм работи добре, продължаваме с учениците 
след това и от горните класове", заяви Стойчо Кацаров. 
От Националната мрежа за децата приветстват мерките. 
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"За да бъде установена една сигурна среда в училищата и да не се налага това, което в момента наблюдавахме преди 
пълното затваряне - едно верижно карантиниране и затваряне на деца и класове", каза Пламена Николова - 
Национална мрежа за децата. 
Тестването на учениците по принцип е добра идея, но моментът за връщане на децата в училище в пика на епидемията е 
изключително неподходящ и рисков, смята Петър Велков, който работи съвместно с групата на Родителите за безопасно 
образование. 
"Неадекватно е при тази висока заболеваемост да връщаме учениците, аз не вярвам и че това ще се случи. Ще има 
отпор от страна на родителите, ще има отпор от страна на учителите", каза Петър Велков - учител. 
Обществената поръчка за тестовете е обявена вчера. 
 
√ Омбудсманът Диана Ковачева: Онлайн обучението не работи 
Онлайн обучението не работи. Специалистите са единодушни, че особено за децата от първи до четвърти клас, е 
достигнало своя предел, за тях не може да бъде наречено качествено. Важно е тези деца възможно най-дълго да бъдат в 
училище. Това каза в "Денят започва" омбудсманът Диана Ковачева. 
По думите ѝ трябва да има гъвкави форми при тестването на учениците. 
Вижте теста за COVID-19, който МОН предлага да се въведе в училище 
Според Диана Ковачева заповедта за зелените сертификати третира неравно хората. 
"Много лекари отказват да ваксинират пациентите си. Много хора нямат достъп до COVID зоните. Заповедта вече 
е оспорена в съда, основният мотив е много краткият период на въвеждане - нямаме безплатни тестове, както и 
решение на казуса с антителата", каза още омбудсманът. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Доц. Околийски: 2022 г. ще бъде година за коронавируса в България, но не и по света 
2022 г. ще бъде година за коронавируса в България, но не и по света, където пандемията вече е овладяна. Рискуваме да 
останем оазис на нерационалното мислене. Това заяви в "Денят започва" представителят на България в СЗО доц. Михаил 
Околийски. 
За мерките доц. Околийски заяви, че доколко са ефикасни, ще си проличи в близко бъдеще. "Ако това е начин да овладеем 
пандемията, значи са много добра идея. По принцип всички добри идеи, които биха стимулирали хората да се ваксинират, 
са много на място и много неотложни", каза той. 
По думите му служебният кабинет е взел правилно, макар и закъсняло решение, тъй като броят на ваксинираните на 
дневна база е скочил около три пъти. 
"Народопсихологията в България - често хубавите неща се случват по принуда, когато липсва национален идеал и цел. 
Ние се опитахме в началото на пандемията да говорим към сърцата на хората, не само към умовете и да се обединим 
като общество и да посрещнем по-добре този удар. Това, за съжаление, не се случи", каза доц. Околийски. 
Причините според него са недоверие във властта, недоверие в здравните институции и липса на загриженост за 
собственото здраве, което е често срещано у нас. 
Доцентът и колегите му в Копенхаген правят изследване защо мнозинството от хора, които са по-склонни да се ваксинират, 
все още се колебаят да го направят. 
"Антиваксърите са малко, те са кресливи, но са по-малко от 5%. Повечето са хора с чувства, тревога, хаотични 
преживявания, до които по някакъв начин трябва да достигнем, за да ги привлечем към нашата кауза", заяви доц. 
Околийски. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Изтеглиха кораба "Вера Су" от плитчината край Камен бряг  
16 минути след полунощ корабът "Вера Су" беше изтеглен от плитчината край Камен бряг, където заседна на 20 септември. 
Преди това от него бяха източeни последните количества емулсия, останали от наводнения товар, непрекъснато се е 
изпомпвала и вода от трюма. 
Около 22 часа снощи на място пристигнаха три влекача – Кастор, Алкаид и Санмар 13. Най-големият – Кастор, започна 
операцията по привързване на "Вера Су" малко след 23.30 и за около половин час тя приключи успешно. Така заседналият 
кораб беше провлачен към пристанище Варна. 
Очаква се пътят да отнеме около 18 часа. Каква ще бъде съдбата на плавателния съд все още не е ясно, очаква се неговият 
собственик да излезе с решение дали се отказва от кораба. 
 
Земя 
 
√ Над 50% от стойността на агропродукцията идва от зърнопроизводство 
Общ спад в производствената стойност на селскостопанската продукция за 2020 г. отчитат от НСИ 
Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2020 г. (7 866.1 млн. лв.) е с 4,5% по-малко, сочат 
данни на Националния статистически институт (НСИ). Това се дължи на спад в обемите на произведените количества 
с 11,0% въпреки увеличението на цените със 7,3%. 

https://bntnews.bg/news/vizhte-testa-za-covid-19-koito-mon-predlaga-da-se-vavede-v-uchilishte-1173022news.html
https://bntnews.bg/news/ombudsmanat-diana-kovacheva-onlain-obuchenieto-ne-raboti-1173062news.html
https://bntnews.bg/news/doc-okoliyski-2022-g-shte-bade-godina-za-koronavirusa-v-balgariya-no-ne-i-po-sveta-1172960news.html
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Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е значително повече от животновъдната такава. За 2020 г. 
първата се равнява на 5 238.0 млн. лв. и представлява 66,6% от общата стойност на селскостопанската продукция. Преоб-
ладаващата част от продукцията в растениевъдството (81,6%) през 2020 г. обаче е от зърнени и технически култури, чиято 
стойност се изчислява съответно на 2 608.5 млн. лв. и 1 667.0 млн. 
Сметките сочат, че над половината от стойността на земеделската продукция (54,35%) у нас идва от сектор „Зърнопроиз-
водство“. „В сравнение с 2019 г. стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е по-ниска със 7,0%, което 
е в резултат на спад в обемите с 16,0%, отчасти компенсирано от увеличение на цените с 10,6%. Спадът в обемите на рас-
тениевъдната продукция се дължи предимно на спада в производството на зърнените и техническите култури в резултат 
на по-ниските добиви заради продължителното засушаване“, обясняват анализаторите. 
Стойността на произведената през 2020 г. продукция от животновъдството възлиза на 1 962.0 млн. лв., или 24,9% от край-
ната продукция в селското стопанство. Според НСИ в сравнение с 2019 г. стойността на продукцията от животновъдството 
отбелязва увеличение с 2,7%, което се дължи на ръст както на обемите — с 2,0%, така и на цените — с 0,7%. Стойността на 
продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 988.2 млн. лв. (50,4% от продукцията в животновъдството), 
докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 973.8 млн. лв. (49,6%). 
 
√ Хлебното жито подгони цена от 660 лв. за тон  
Цените на повечето основни зърнени контракти по световните борсови пазари продължават да са с посока нагоре 
заради продължаващото покачване на цените на газта и горивата  
Цените на повечето основни зърнени контракти по световните борсови пазари продължават да са с посока нагоре през 
седмицата предвид осезаемото покачване на цените на газта и горивата. Котировките на пшеницата отвъд океана 
добавиха 11 долара до 323 щатски долара за тон, тези във Франция се повишиха с 8 евро до 280 евро за тон, а цените в 
Украйна и в Русия са близки — съответно 308 и 312 щ.д./т.  
При царевицата в САЩ има минимална корекция надолу с 1 долар до 265 щ.д./т., в Украйна плюс 1 долар и 277 щ.д./т. 
Ечемикът също се установи във възходяща крива и тази седмица във Франция покачване с 5 евро до 257 евро/т., а в 
Украйна плюс 3 долара и 275 щ.д./т. Рапицата в Европейския съюз /Еuronext/, при която прогнозите са за частично комп-
рометирана реколта и беше поскъпнала чувствително, се върна на възходящата траектория с отскок от 26,25 евро 
до 686,25 евро/т.  
След липсата на промяна през миналата седмица при нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам тези 
дни донесоха плюс 10 долара и цената достигна 1470 щ.д./т.  
Рафинираната захар единствена направи известна корекция надолу с 12,10 долара до 500,80 щ.д./т. на борсата в Лондон. 
В подкръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“ АД котировките през седмицата отчетоха значително увеличение. Хлебна 
пшеница се търси на 435 лева за тон, но продавачите вдигнаха цените с още 60 лева до 660 лв./т.  
При фуражния ечемик купувачите повишиха офертите със 100 лв. до 410 лв./т., но появилото се след месечно отсъствие 
предлагане е на 560 лв/т.  
При царевицата търсенето също скочи със 100 лв. до 420 лв./т., но и това не доведе до поява на продавачи.  
Същото бе положението при маслодайния слънчоглед — ръст със 100 лв. на офертите за покупка и четвърта поредна сед-
мица без предлагане. Всички цени са без ДДС.  
В подкръг „Хранителни стоки“ цените на основните стоки продължават да бъдат стабилни и непроменени, има предлагане 
на консерви домати на 1,60 лева за килограм и на слънчогледово олио в бутилки, но вече на 3 лева за литър при 2,50 лв. 
през миналата седмица. 
 
√ Орбан обвини Брюксел в диктатура  
На митинг в Будапеща шест месеца преди предстоящите парламентарни избори унгарският премиер Виктор Орбан осъди 
отношението на Европейския съюз към страната му и Полша, сравнявайки го със Съветския съюз, пише македонското елек-
тронно издание МКД, цитирано от “Фокус“. 
„Европейският съюз ни говори и се отнася към нас и към поляците като към врагове“, каза той пред привържениците на 
национален празничен митинг, отбелязващ антисъветското въстание от 1956 г. 
„Би било добре Брюксел да разбере, че нас и комунистите не успяха да ни победят. „Ние сме Давид и Голиат би било по-
добре да ни избягва“, подчерта той и подкрепи Варшава в конфликта с Брюксел за независимостта на съдебната власт и 
върховенството на европейското право. 
Десетки хиляди хора излязоха на улиците в Будапеща. Участниците, някои от които идваха от Полша, развяваха полски 
знамена и транспаранти с надпис “Брюксел = диктатура“. 
Орбан предупреди избирателите за опасностите от завръщане на левите сили, подчертавайки, че „остава само една 
левица, без значение как се прикрива“ и публично се усъмни в намесата на Брюксел и Вашингтон в изборите. 
„Когато имахме нужда от тяхната помощ, те не дойдоха. “Сега, когато не сме поискали нищо от тях, те са тук.“ 
Орбан каза на десетки хиляди свои поддръжници в центъра на Будапеща, че Вашингтон и милиардерът Джордж Сорос 
искат да спечелят изборите със “своите хора“, обединената лява опозиция, като дадат парите си, медиите и социалните 
мрежи. „Но няма значение какво искат в Брюксел, Вашингтон и в чуждестранните медии. Унгарците ще решат съдбата си“, 
каза Орбан в събота. 
„Нашата сила е в нашето единство… Вярваме в едни и същи ценности: семейство, народ и силна и независима Унгария“, 
добави той. „Режимът стана морално неустойчив… инерцията, която имаме сега, ще ни отведе до изборите през 
април 2022 г.“, каза той. 
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√ Високомерието на Европа доведе до криза 
Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар 
Европа се оказа в менгемето на безпрецедентна енергийна криза. Някои твърдят, че ако не се пристъпи към намиране на 
решение на този проблем, той ще бъде съпоставим с арабското петролно ембарго от 70-те години и ще има много 
сериозни икономически, социални и политически последици. Цената на нефт марка “Брент“ удари рекордни показатели в 
рамките на пет години — 84 долара за барел, а спотовите цени на газ са над пет пъти по-високи от миналогодишните. 
Затова страните се прехвърлят от газ на силно замърсяващите атмосферата въглища. Така преминаването на Европа към 
зелена енергетика се отлага. 
Сегашната криза на Стария континент бе предизвикана от увеличеното търсене на енергоресурси след пандемията, екст-
ремни природни явления — необичайни жеги и продължителни зими, срив в системите на доставки, недостатъчни запаси 
на гориво в регионален и световен мащаб. Когато Владимир Путин казва, че Европа сама е виновна за създалото се 
положение, той вероятно е прав. 
Анализаторът на световния пазар на втечнен природен газ (ВПГ) Самър Мозес казва: “Европа попадна между чука и 
наковалнята. Световният пазар вече близо година изпитва дефицит на ВПГ. Тъй като в Европа хранилищата са полупразни, 
всеки намек за песимистични прогнози било за природни катаклизми или за нередовни доставки, може да доведе до ново 
повишаване на цените. Базисните фактори диктуват на пазара да се търси баланс. Такава динамика се наблюдава и в 
Европа, и в Азия. 
Подобно злополучно стечение на обстоятелствата е рядкост, но то илюстрира силното безпокойство на голям брой екс-
перти от сферата на енергетиката от прибързания отказ на Европа от традиционните енергийни източници — газ, АЕЦ и 
въглища, и прехода й към непостоянните възобновяеми източници. Генералният план на ЕС за постигане на въглеродна 
неутралност заставя страните членки да се отказват от дългосрочните договори за покупка на газ и да преминат към крат-
косрочно ценообразуване. Затова кризата излиза по-скъпо за енергийните предприятия и за потребителите, които днес са 
принудени да търсят алтернативни доставчици на гориво. В тези условия големи експортьори като Русия и Катар може да 
получат добра печалба. 
Катарският министър на енергетиката Саад ал Кааби заяви: “Ние виждаме растящото търсене от страна на всички наши 
клиенти, но за съжаление не сме в състояние да удовлетворим всички“. Катар предпочита да изпълни поръчките на пот-
ребителите от Източна Азия, които плащат повече. ЕС вече не е приоритетен пазар. Тази тенденция отбелязват 
износителите от цял свят. Същевременно добивът на територията на самия Евросъюз намалява, защото запасите се 
изтощават, включително на богатите нидерландски находища в Гронинген. Така на ЕС се налага да плаща все повече за 
внос. Успоредно с това навсякъде се засилва и търсенето на ВПГ, тъй като страните гледат на газа като на преходно гориво 
през периода на премиване от въглеродната към зелената енергетика. 
Китай също не остава встрани от енергийната криза, усилена от невероятни наводнения и оживлението на икономиката 
след пандемията. За да компенсира недостатъчния добив на въглища в страната, Китай през тази година удвои вноса 
на ВПГ. В над 20 провинции беше въведен нормативен режим, за да се преодолеят трудностите. “Да се гарантират енер-
горесурси на всяка цена“, се казваше в правителственото решение. Това нагледно показва до каква висока степен гигантс-
ката китайска икономика е зависима от вноса на въглища и газ. 
Макар да не може Русия да бъде обвинена в пазарни машинации, сега тя има добра възможност да спечели от създалата 
се ситуация, като вижда, че Европа е готова да купува газ в големи количества и на чудовищна цена. Изпълнителният 
директор на Международната енергийна агенция Фатих Бирол заяви: “Русия би могла да направи повече, за да увеличи 
газовите доставки за Европа и да запълни хранилищата до необходимото равнище в рамките на настъпващия зимен отоп-
лителен сезон“. Според него руските доставки биха могли да нараснат веднага с 15 процента. 
Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер в своя статия обясни, че Русия не може и не манипулира газовите пазари. 
“Всеки, който се занимава със сериозен анализ, признава, че причините за скока на цените трябва да се търсят на меж-
дународните пазари — спотовият начин на ценообразуване, природните явления и общите пазарни тенденции. 
ЕС иска да избяга от въглеродите в своята енергийна инфраструктура, но засега Брюксел така и не можа да създаде дос-
татъчно надеждни възобновяеми мощности за производство на електроенергия. Без достатъчно атомни, въглищни и 
газови електростанции Европа ще се превърне в мрачен и студен континент. Нещо повече, тя няма резервни мощности, 
които да компенсират в случай на безветрие, каквато тази година наблюдавахме в Британия. В условията на растящи 
климатични промени — безветрие и облачно време, изработваната от възобновяемите източници електроенергия става 
все по-непредсказуема. Именно недостигът на базова генерация на ток доведе до сегашната криза. 
Някои вече видяха спасение във възстановяването на въглищните топлоцентрали, които изпускат много повече вредни 
емисии, отколкото газовите. Това обезсмисля европейските усилия за преобразования в енергетиката. Почти всички 
страни на континента вече обявиха “таван“ на цените на тока, а Франция заяви, че за развитието на атомната енергетика 
ще отпусне над милиард евро до края на това десетилетие — принципът по-добре късно, отколкото никога“. Германия, 
независимо от характерните за нея практичност и рационализъм, догодина се кани окончателно да затвори и останалите 
си АЕЦ, но преди да успее да премине към “зелена“ енергетика, ще трябва още дълго да внася газ от Русия. 
За днешната енергийна криза в Европа има много причини, но ключов фактор е високомерието на Брюксел и неговата 
зелена политика. Главният урок, който трябва да се извлече, е, че не бива да се тръгва към мащабни преобразования, 
преди да е осигурено достатъчно количество базови енергийни източници. 
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Дума 
 
√ 11% ръст на депозитите и кредитите на домакинствата 
И през септември се е запазила тенденцията на нарастване на банковите депозити и кредитите на домакинствата с около 
11% спрямо година по-рано, показват данни на Българската народна банка. 
В края на септември 2021 г. депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 100,336 
млрд. лева (78,1% от БВП), като годишното им увеличение е с 11,8%. От тях депозитите на домакинствата и нетърговските 
организации, обслужващи домакинствата, в края на септември са в размер на 64,508 млрд. лева (50,2% от БВП), като се 
повишават на годишна база с 10,9%. 
Кредитите за неправителствения сектор през септември са за 69,188 млрд. лева (53,9% от БВП), като нарастват на годишна 
база със 7,6% спрямо септември 2020 г. От тях кредитите за домакинства и НТООД през септември са в размер на 28,094 
млрд. лева (21,9% от БВП), като спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 11,8%. През септември жилищните 
кредити са за 13,513 млрд. лева и нарастват на годишна база с 16,2%, докато потребителските кредити възлизат на 12,978 
млрд. лева и са с 9,9% над нивата от септември 2020 г. 
 
√ ЕК е започнала оценката на българския план за възстановяване  
Европейската комисия е започнала оценка на Плана за възстановяване и развитие на България, заяви говорителят на ЕК 
Ерик Мамер, цитиран от БНР. Документът беше внесен в Комисията на 15 октомври. Мамер отказа да се ангажира с 
прогноза дали оценката може да приключи преди края на годината или да продължи след това. 
Внесеният вариант на Плана предвижда 59 инвестиции и 46 реформи, както и редица промени в над половината от 
заложените преди това проекти. 
Ключови промени спрямо предишните версии на проекта на План включват: Значително засилване на фокуса върху 
декарбонизация; Засилена подкрепа за бизнеса, при въвеждане на финансови инструменти и частично заместване на 
предвидената по-рано безвъзмездна финансова подкрепа; Засилен инвестиционен фокус в социалната сфера 
(образование, здравеопазване, социална подкрепа); 13 нови инвестиционни проекта; Реформи в сферата на 
здравеопазването, електромобилността, социалната сфера, върховенството на закона и правосъдието, бизнес средата и 
енергетиката. 
Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на 
Зелената сделка. Зеленият преход заема водещо място в Плана, като концентрира 45.8% от общите предвидени разходи. 
Дигитализацията също присъства над изискуемите по Регламент 20%, като формира 22.5% от общите предвидени разходи. 
 
√ Полша остава в ЕС, но отхвърля диктата  
Полша не планира да напуска ЕС въпреки съществуващите разногласия с Брюксел относно правилото за приоритет на 
полското право пред правото на Съюза. Това заяви премиерът Матеуш Моравецки в интервю, публикувано в британския 
вестник "Файненшъл таймс". "Абсолютно сме убедени, че Полша трябва да остане (в ЕС). Няма риск Полша да напусне ЕС. 
Ние ревностно ще защитаваме Полша като част от Европейския съюз", каза той и добави, че 88% от гражданите на 
републиката подкрепят членството. 
В същото време Моравецки подчерта, че Варшава е готова да отвърне, ако страната спре да получава плащания от общия 
евробюджет. Той призова ЕС да отмени решението си за искане Съдът на ЕС да наложи глоба на Полша заради реформите. 
"Това би било най-мъдрото нещо, което могат да направят. Иначе няма да разговаряме помежду си с опрян в главата 
пистолет. Смятаме, че (Брюксел) предприема дискриминационен подход, напомнящ диктат. Но ако ситуацията продължи 
да се влошава, ще трябва да обмислим внимателно нашата стратегия", заяви премиерът. 
 
√ Европейският съюз на изток от Запада 
Общността не се разпада, но конструкцията е сериозно разтърсена, защото този път става дума за подкопаване на 
основите на сградата 
Решението на Конституционният съд на Полша да оспори приложимостта на четири члена от Договора на ЕС предизвика 
политическо земетресение в Съюза. И не толкова със своята конкретика, въпреки, че под въпрос бяха поставени базисни 
елементи от Договора: първо, целта на ЕС - за създаване на все по-тесен съюз между хората в Европа; второ, ценностите 
на Съюза - правата на човека, включително правото на малцинствата. А преди всичко поради факта, че се отричаше правния 
фундамент на ЕС - върховенството на общностното право над националното. Това само по себе си не е прецедент. През 
май т.г. съдът в Карлсруе, Германия, също излезе с подобно тълкувание по повод решение на Европейската централна 
банка за евро облигациите. Разликата е обаче в това, че германското правителство не се съобрази с решението на 
националния съд, а с това на Съда на ЕС по същия въпрос. Докато при Полша националният съд обслужи политиката на 
правителството. Което пък затвърди мнението, че цялата съдебна система на страната е поставена под политически 
контрол и обслужва интересите на управляващата партия "Право и справедливост". 
Затова политическата реакция в Европа беше толкова силна. Остава въпросът обаче за нейната ефективност. Европейският 
парламент прие резолюция, определяща Конституционния съд на Полша като "нелегитимен" да се произнася по въпроса 
за върховенството на европейското право и призоваваща за предприемане на всички възможни наказателни мерки, 
предвидени за подобни случаи. На проведения непосредствено след това обаче Съвет на ЕС (т.е. заседание на 
ръководителите на държавите членки) подобно решение не беше взето, защото за целта е необходимо единодушие, а 
Полша и Унгария в продължение на няколко години съвместно блокират тази възможност. Тук специално внимание 
заслужава предложението на Меркел да се търси преодоляване на кризата с Полша чрез диалог, а не чрез наказателни 
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мерки - не на последно място защото Еврокомисията вече е предприела такива процедури срещу Полша и Унгария, 
включително и за отнемане правото им на глас в ЕС. Това обаче не доведе до реални резултати, а същевременно ЕС рискува 
да девалвира въздействието на последния си инструмент за реакция. 
Тази разнопосочност на решенията на две от основните европейски институции даде основание да се заговори за 
институционална война в ЕС. Като този въпрос вече има своята история. Преди няколко месеца Европарламента заплаши 
да съди Еврокомисията за това, че тя не предприема необходимите мерки и не успява да осигури върховенството на закона 
в Полша и Унгария. 
Практическите действия, които ЕС може да предприеме спрямо Полша са в две посоки. Първата е в полето на правото - да 
се инициира от Европейската комисия процедура за нарушение на европейското законодателство в Съда на ЕС. Съдът 
може да приеме решение, че такова нарушение действително е налице и да наложи дневни глоби на страната нарушител 
до неговото отстраняване. В случай, че страната откаже да плаща, то Еврокомисията може да удържа глобите от други 
еврофондове. В най-крайния си вариант това може да доведе до лишаване на страната от право на глас при взимането на 
решения. 
Втората възможност е свързана отново с финансови санкции, но налагани по-директно от Комисията. Тук обаче има една 
особеност: докато по отношение на средствата от кохезионния фонд ЕК може да налага и нееднократно е налагала санкции 
спрямо дълъг списък от държави членки, то към такава мярка не може все още да се пристъпи по средствата, предвидени 
в рамките на програмата за възстановяване от пандемията "Следващо поколение ЕС", т.е. спрямо тези 750 милиарда евро, 
договорени за целта през лятото на миналата година. Като на практика тогава бе взето странното "соломоновско" решение: 
санкции, свързани с  нарушаване върховенството на закона могат да се налагат, но тяхното налагане няма да бъде законно, 
ако това решение се оспори в съда. Естествено Полша и Унгария веднага внесоха иск срещу такава възможност в Съда на 
ЕС, който все още не е излязъл със свое решение. Иначе казано, към момента Еврокомисията не може да удържа средства 
по Плана за възстановяване на ЕС. Но пък може да бави одобряването на плановете на отделните страни, което е 
задължително условие за стартиране на плащанията. И именно това е, което Комисията прави спрямо Полша.  
Върховенството на закона - ценност или инструмент? 
Всичко това е свързано с принципния спор - могат ли по политически критерии да се налагат финансови санкции?  
Страните от Източна Европа се присъединиха към ЕС, тоест те приеха вече съществуващите в Съюза правила и се 
ангажираха с тяхното спазване чрез подписаните от тях договори за присъединяване, впоследствие ратифицирани и от 
всички национални парламенти. А още в древното римско право е заложен принципът pacta sunt servanda - договорите 
трябва да се изпълняват. От тази гледна точка решението на полския Конституционен съд да оспори четири члена от 
подписания и ратифициран от Полша Договор за Европейския съюз представлява директен отказ от вече поети 
задължения. А това поставя под въпрос самото съществуване на ЕС. Едностранният отказ от спазване на правилата 
означава Съюз без правила,  просто защото всяка страна членка може да се изкуши да последва полския пример. Впрочем, 
последното десетилетие се оказа кошмарно за международното право - и като военни интервенции в нарушение на 
националния суверенитет, и като пренебрегване решенията на ООН и други международни институции, а и като 
неизпълнение на поети договорни ангажименти. Достатъчно е да се споменат само изтеглянията на САЩ от Парижкото 
споразумение за климата или от ядреното споразумение с Иран. 
От друга страна след присъединяването си към ЕС източноевропейските страни са пълноправни членове и техните позиции 
следва да се отчитат при приемането на всички нови правила. Което, освен всичко друго означава, че ценностите не трябва 
едностранно да се дописват без всеобщо съгласие. Още повече пък самите ценности да се дефинират като западни, а не 
като демократични - както нерядко се случва. И тук "дисидентският" формат е по-широк и излиза извън границите на 
Полша и Унгария, като има за свое ядро "Вишеградската четворка", подкрепяна и от други източноевропейски държави.  
Основното поле за остро противопоставяне са т.нар. джендър права. А спорът е доколко те се включват в основните 
човешки права. Част от страните членки, предимно от Източна Европа, не са склонни да признаят колективни или 
малцинствени права, а още по-малко привилегии на сексуална основа, като същевременно не отричат гарантирането на 
индивидуалното право за гражданите с различна сексуална ориентация (следва да се отбележи, че Полша и Унгария отиват 
отвъд тези рамки, ограничавайки и някои индивидуални права). 
Иначе казано проблемът се свежда, от една страна, до противоречието доколко е съвместимо участието в един 
наднационален интеграционен съюз в случай че има разминаване в разбирането за самата основа, върху която той се 
гради, а от друга страна, доколко е допустимо въз основа на политически оценки да се "превъзпитават" независими 
държави членки на ЕС. При това от намирането на верния баланс зависят провеждането на реални политики на Съюза и 
достъпа до негови фондове за държавите членки.  
Новото разделение "ние - те" 
Всичко това в концентриран вид отразява една достатъчно устойчива през последните години тенденция на вторично 
разграничаване по линията Изток-Запад. Вече повече от 15 години след голямото разширяване на ЕС, или с други думи 
след обединението на континента, отношението "ние - те" продължава да остава в сила. Но се просмуква в много от 
сферите на отношенията между старите страни членки от Западна Европа и новоприсъединилите се техни източни съседки. 
Ние продължаваме инерционно да мислим и да говорим един за друг като за Изтока и Запада, с терминологията, 
наследена от периода на Студената война. Дори не и като Изтока на Запада - когато стане дума за Източна Европа. Това се 
вижда дори на примера на една държава Германия, където 30 години след обединението все още наследството от почти 
половинвековното разделно развитие продължава да се чувства достатъчно осезателно.  
Нещо повече, все по-очевидно става едно трудно прикривано взаимно разочарование. При това с достатъчно аргументи и 
от двете страни.  



29 

 

В политически план западноевропейските страни членки са недоволни, че Източна Европа не спазва правилата на Съюза 
и разглежда неговите ценности като политическа риторика, а не като идеен фундамент, че пренебрегва демократични 
принципи, на първо място върховенството на закона. Обратно, източноевропейците имат усещането, че с тях се отнасят 
като към слаби ученици, които не са си научили урока, че са третирани като втора категория граждани на ЕС, че са обект 
на постоянни поучения и проверки, както и че решенията на ЕС по важни въпроси, аргументирани с правила и ценности, 
отразяват преди всичко интересите на старите страни членки. 
По отношение на икономиката гражданите на "Стара Европа" са убедени, че бившите комунистически страни гледат на ЕС 
основно като на източник на еврофондове. Същевременно изразходването на получаваните сериозни средства не 
съответства на стандартите на Съюза. Иначе казано, "техните пари" (тези страни са основните вносители в бюджета на 
Съюза) достатъчно често потъват в джобовете на корумпирани политици и олигарси в източната част на континента. В 
противовес на което от Изтока контрират, че еврофондовете не могат да компенсират загубата на сериозен икономически 
ресурс и деиндустриализацията след промените, позволили на по-конкурентоспособната икономика на Запада да 
завладее местните пазари и да доминира икономиката на страните.  
Не на последно място, в социалната сфера, на Запад се възмущават, че напливът от евтина "емигрантска" работна ръка от 
изток поставя под напрежение социалните и здравните системи на западноевропейските държави (тема, превърнала се 
във водещ аргумент дори при напускането на ЕС от  Обединеното кралство). Източноевропейците обаче напомнят, че не 
става дума за мигранти, а за упражняване на една от основните свободи на ЕС - свободното движение на работна ръка, 
добавяйки също така, че по този начин най-квалифицираната и най-мобилна част от местната работна ръка е изсмукана в 
по-развитите държави. 
Ще напусне ли все пак Полша Европейския съюз?  
Отговорът е еднозначен - не, няма. 
И не само поради уверенията на полския премиер, че подобни действия не се обсъждат. Не дори и заради не особено 
вдъхновяващия пример от Брекзит, на фона на сериозните проблеми, възникнали във Великобритания след отделянето от 
ЕС. А преди всичко заради огромната подкрепа на полските граждани за членство в Съюза. 
Ключовият въпрос обаче остава - и той е не "дали в ЕС", а "в какъв ЕС". Дали в един високо интегриран политически съюз, 
или по-скоро в една достатъчно хлабава икономическа общност около един общ пазар. Отговорът на този въпрос е 
призвана да даде протичащата в момента дискусия за бъдещето на ЕС, която следва да бъде финализирана по време на 
френското председателство през първата половина на следващата година. И този път той не може нито да се избягва, нито 
да се отлага. Защото от това в каква посока ще тръгне Съюзът, ще зависи и неговото бъдеще. 
 
√ Африка е разграден двор на геополитиката 
Черният континент остава арена на сблъсък между великите сили, но и пробно поле за нов вид военни конфликти  
Разглеждайки част от съвременните проблеми на страните от Африка, теорията на големия английски философ Томас Хобс 
(1588-1679 г.) изглежда много приложима. През XVII-XVIII век той заедно Джон Лок и Жан-Жак Русо оформят представата 
за държавността, подчинена на закона, отвъд теологичните разбирания за божествения произход на кралете. Поставя се 
под въпрос абсолютизмът на монархията, постепенно отпада крепостничеството, а поданиците получават възможност за 
изразяване и политически права, макар и все още твърде ограничени. 
Важен елемент от теорията за модерната държава става т.нар. "естествено състояние" на обществото. Този проблем стои 
в основата на емблематичния труд на английския философ Томас Хобс "Леавиатан". Според тезата на Хобс, човекът е враг 
на човека, хората си съперничат за добиване на почести и привилегии, което води до война на всички против всички. В 
естествено състояние всеки човек може да бъде прокурор, съдия или изпълнител на присъди. За да се преодолее това, е 
необходимо нещо повече - обща власт, която да организира хората и да насочва действията им към общото благо. Това 
обединение, което по общо определение се нарича държава, трябва да накара хората да достигнат до първия и до втория 
естествен закон - тоест да се иска мир и да се пази този мир, както и всички да се откажат от правото си върху всичко. 
Поданиците на държавата трябва да делегират своите права на едно лице-суверен или събрание от хора, за да застане 
начело.  
На фона на последните събития в част от Африка, извели на показ нови изблици на насилие и кървави разпри, изниква 
въпросът: "Можем ли да се съгласим тогава напълно с теорията, че липсата на държавна власт води до една непрестанна 
война на човек срещу човека?" В редица африкански държави основното правило за оцеляване е, че  
печели най-силният  
Какво печели ли? Още един час, ден или месец живот. Редица експерти биха отбелязали, че вината или отговорността за 
запазването на това "естествено състояние" на преддържавните общества принадлежи на колониалните държави и 
бъркотията, която те са оставили след себе си. Донякъде можем да приемем това твърдение за вярно.  
В случая с Африка обаче винаги има много условности и много "но"-та. Безспорно има редица регионални фактори, които 
затрудняват общуването и разбирателството между африканските народи. По този въпрос има вече различни местни 
форуми, които се опитват чрез медиация, преговори и други съвместни формати да преодолеят бариерите и пропастите 
между етносите на Черния континент. Но само с вътрешни усилия постигането на мир, стабилност и напреднала държавна 
организация трудно би се осъществило.  
Ето защо тук идва и ролята на външните фактори. Обикновено те се проявяват под формата на политическото и 
икономическото влияние на великите сили, които обаче са по-заинтересовани да кръстосват шпаги за експлоатацията на 
богатствата и ресурсите на африканските държави, отколкото да се въвличат в по-сериозни процеси на миротворчество и 
демократизация на тези общества. Наистина кой би имал интерес от стабилни държави с демократични и силни 
граждански общества, които да са способни да упражняват независима политическа воля и да експлоатират за нуждите на 
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своите общества ресурси за милиарди долари? Глобализацията и технологичният прогрес доведоха до постоянната нужда 
от запасяване или в някои случаи до презапасяване с определени ресурси. Всеки от големите играчи иска да запази своя 
статут и дял от лъвския пай.  
А каква по-добра мишена  
от богатата на полезни изкопаеми, минерали, дървен материал и други земя на Африка? Не е за подценяване и наличието 
на многоброен евтин човешки капитал. Изглежда, че предстои да станем свидетели на нов тип противоборство на 
африканска почва.  
Става въпрос за новите предизвикателства, които възникнаха като резултат от задълбочаващите се конфликти в Мали и 
Централната африканска република (ЦАР). Обявeното на френския президент Еманюел Макрон през септември намерение 
да изтегли от Мали и от региона на Сахел около 2000 войници, доведе до неочакван развой на събитията. На преден план 
излезе името на руската частна наемническа група с прякора "Вагнер" и нейната роля в развиващите се конфликти в 
страните от Сахел. През 2012 г. руските частни военни компании присъстваха само в две държави. Днес този брой се е 
увеличил до 27. Групата "Вагнер" сега се стреми да навлезе в Мали в момент, когато демокрацията там  е крехка и 
предизвикателствата на тероризма се засилват.  
От 2018 г. "Вагнер" действа в ЦАР, забелязва се също и в Судан, Либия и Мозамбик. Групата "Вагнер" е поела различни 
задачи по сигурността, включително обучение на местни сили, които сега са в основата на сключване на потенциален 
договор в Мали. Става въпрос за наемане на 1000 наемници, които да помогнат на страната в боевете срещу ислямистките 
фундаменталистки организации, които действат в региона на Сахел. Сред най-известните се нарежда "Ислямска държава 
за Велика Сахара". Мали се справя с припокриващи се кризи в сферата на политиката и сигурността, но ислямистките бойци 
разширяват своето влияние. Страната преживя два държавни преврата от август 2020 г. и в момента се управлява от военна 
хунта.  
На този фон перспективата за разполагането на "Вагнер" разтревожи Франция и усложни отношенията на Мали с основния 
му партньор по сигурността. Непосредствено след изявлението на временното малийско правителство за намерението да 
заменят френските войници с руски наемници, последваха и разговори с руското правителство. Франция незабавно осъди 
опита за руска намеса в страната.  
Известно е, че още през 2019 г. бе подновено споразумение между Мали и Русия в сферата на сигурността. Двете страни 
поддържат добри отношения още от средата на 90-те години на миналия век. Мали бе предупредена, че ако сключи 
сделката с наемниците, ще бъде изолирана в международен план. Експертите също не са сигурни дали ще се стине до 
финализиране на сделката за "Вагнер", но смятат, че основните фактори, които биха повлияли на крайното решение, са 
два. Първият е провеждането на конституционен референдум, който трябва да се състои на 31 октомври 2021 г., и 
свързаните с него общи избори в страната, насрочени за 27.02.2022 година. Вторият фактор е възможностите за военно 
ангажиране на Франция на страната на малийските сили и желанието й да подобрява и оптимизира диалога със своята 
бивша колония. 
Излизането на "Вагнер" в светлините на прожекторите поставя два важни въпроса. Означава ли, че включването на руски 
наемници в съществуващите конфликти в Африка е 
заявка на Москва да разшири своето влияние  
на континента и ако да, то под каква форма? И второ, означава ли официалното включване на чуждестранни наемнически 
и паравоенни групировки в местните конфликти налагането на нови правила за водене на война? Фактите и 
доказателствата по точка 1 към момента са недостатъчни и противоречиви. Русия никога не е имала особено или 
значително присъствие в Африка. Най-голям процент икономическо и в известна степен политическо влияние сред 
великите сили тук се пада на Китай - около 60 на сто. Следват САЩ, бившите колониални държави като Франция и 
Португалия, може би Германия. Тогава въпросът за руското влияние и нараснал интерес в Африка остава отворен и 
предстои да наблюдаваме как ще се развива руската мека или може би дори твърда сила в тази част от света. Дали 
действията на Москва са по-скоро опит да противостои на Западния блок срещу налаганите санкции или е израз на нещо 
друго?  
Що се отнася до втората тенденция изглежда съвсем логично налагането на нови методи за водене на асиметрични войни 
и опити за политическа намеса. Бързото разрастване и еволюцията на различни радикални групировки превръща 
международната среда в изключително непредсказуема, а слаби, нестабилни и уязвими държави са перфектната среда за 
раждането и подхранването на фундаменталистки и радикални организации. В отговор включването на наемници, 
независимо дали финансирани от правителства или частни компании, ще придаде нов облик на локалните войни и 
конфликти и на практика би елиминирало всички познати правила за водене на класическа война.  
 
Мениджър 
 
√ Дълг срещу собственост предлага БЕХ за спасяване на столичната "Топлофикация"  
БЕХ има готовност да погаси дълга на столичната "Топлофикация" като срещу това обаче влезе със собственост в 
дружеството. Това стана ясно на извънреден брифинг в енергийното министерство, след като дни наред в медиите се 
съобщава, че задълженията на ТЕЦ-а към Българския енергиен холдинг са на стойност от почти 720 млн. лева. 
Междувременно изтича и срокът, който "Булгаргаз" постави на ТЕЦ-а да изплати задълженията си от 131 милиона лева. От 
държавното дружество заявиха, че ако дългът не бъде погасен, има опасност да не бъдат гарантирани газовите доставки 
за цялата страна.  
София няма да остане на студено, обещават от енергийното министерство и не изключват възможността столичната 
топлофикация да стане държавна.  
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"От 2009 година насам холдинга е въвлечен в тази драма, когато започва да цесира стотици милиони към дружеството. Не 
финансираме ли нашето дъщерно дружество "Булгаргаз", то не може да си изпълни ангажиментите по дългосрочните 
договори и тогава няма да питаме дали софиянци ще останат без отопление, а ще засегне всички клиенти на "Булгаргаз". 
БЕХ не може да си позволи подобно нещо, затова вероятно ще се тръгне към "поредното цедиране на пари". Това показва, 
че "Топлофикация" е изправeна пред хронично заболяване, което не може да се реши за 4-5 дена. Търсим решение какво 
да се случи. Знаете, че до края на годината КЕВР не може коригира цената на парното, затова ще чакаме 1 януари да видим 
дали мениджмънта на "Топлофикация" ще може да започне да обслужва тези дългове, за които говорим", подчерта 
ръководителят на Българския енергийния холдинг Валентин Николов.  
За последните 24 месеца "Булгаргаз" е изпратил над 50 писма до "Топлофикация-София" с искане за погасяване на 
дълговете. След ултиматума миналата седмица столичното дружеството е превело 10 млн.лв., съобщи шефът на 
"Булгаргаз", но според него проблемът с дълга остава нерешен.  
"Ще предложим да се създаде работна група между БЕХ, министерството на енергетиката, "Топлофикация", общината и 
всички останали засегнати страни за евентуалното придобиване на собственост в топлофикационното дружество", 
посочи Валентин Николов. Според шефа на БЕХ, холдингът не може до безкрая да изкупува дълговете на столичната 
топлофикация, тъй като по този начин дружеството може да изпадне в несъстоятелност. 
"Не е истина, че "Булгаргаз" предоставя на "Топлофикация София" феодален договор". Договорите и условията за всички 
клиенти са еднакви. Стремим се да намерим решение, с което да се гарантират доставките за всички клиенти", заяви 
изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов на брифинга. По думите му, не е истина и че "Булгаргаз" е 
лихварска компания. Павлов потвърди, че към настоящия момент "Булгаргаз" има вземане от "Топлофикация София", но 
уточни, че лихвите са строго определени и са в изпълнение на регламент на Европейската комисия. Освен това подчерта, 
че договорите, начина на плащане и условията са ясно разписани и отговарят на правилата за търговия с природен газ. 
"Търговията е сложна тема и сложен бизнес, като изисква сериозни финанси. Доставките се предплащат авансово или 
срещу предоставяне на банкова гаранция", посочи той.   
От енергийното министерство побързаха да успокоят, че София няма да остане на студено.  "Достатъчно отговорни сме и 
няма да допуснем това да се случи. За пореден път нещо ни изненадва – не само за България важи това. Това не означава, 
че трябва да продължава този проблем да се влачи с години. Ще бъде създадена работна група, която ще извърши оценка 
на възможните варианти. Това ще стане съвсем скоро. Пак казвам, че не може да си позволим 2-милионен град да остане 
без отопление", посочи зам.-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов. 
На въпрос дали "Топлофикация" би могла да стане държавно дружество, Дамянов отговори така: "Би могла".  
 
√ Забраняват получаването на български паспорт срещу инвестиция  
Практиката да се връчва българско гражданство на чуждестранни граждани срещу инвестиция да отпадне напълно от 
българското законодателство. Това предвижда Проект за изменение на Закона за българското гражданство, който е внесен 
за обществено обсъждане от служебното правителство. Практиката, известна като „златен паспорт“ съществува от 2013 г. 
и гласи, че лицата, осъществили инвестиция в България на стойност поне 1 млн. лв., заедно с техните семейства получават 
българско гражданство. 
„От 2013 г. лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство на тези основания, са получили разрешение 
за постоянно пребиваване поради направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа на стойност над 
1 млн. лв. или са вложили сума над един 1 млн. лв. в лицензирана кредитна институция по договор за доверително 
управление, съответно са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева. Към момента на подаване на 
молбата за придобиване на българско гражданство обаче или на някой от следващите етапи на производството се оказва, 
че инвестицията не е налична поради извършена продажба на закупените ценни книжа или поради извършени други 
разпоредителни действия“, се казва в мотивите към предложението за промяна. 
Миналата седмица Хърватия стана поредната страна, чиито граждани вече могат да пътуват без виза до САЩ. Една от 
причините защо американското правителство не въвежда това облекчение и за български граждани, е фактът, че 
съществуват клаузи, които могат да позволят на хора от трети страни да получат български паспорт по въпросната схема.   
„Установени са случаи, в които при направено вложение чрез договор за доверително управление, лицето не притежава 
банкови сметки и не е регистрирано като инвеститор в съответната банка, посочена от него за вложение на своя капитал 
под формата на парични средства или други финансови активи. Междувременно е получено поредно писмо от м. юни тази 
година от Европейската комисия, в което се изразява безпокойство от продължаващата в Република България законова 
възможност за придобиване на българско гражданство чрез натурализация в замяна на предварително определени 
плащания“, пише още в мотивите на закона. 
Под натиска на ЕК тази година Законът за българското гражданство вече претърпя едно изменение в посока ограничаване 
на възможностите за получаване на "златни паспорти", но бе запазена възможността гражданство да се получава срещу 
реални инвестиции в производство. Официален Брюксел обаче продължава да смята, че това не е достатъчно за 
прекратяване на тази практика и периодично отправя критики към страната ни, която наред с Кипър и Малта продава 
паспорти на инвеститори. Целта на новото проектоизменение е да отпадне и тази възможност. 
 
√ 9 страни от ЕС се обявиха против реформа на свободния енергиен пазар  
Германия, Дания, Ирландия и още шест европейски страни обявиха днес, че няма да подкрепят реформа на пазара на 
електроенергия в ЕС, предаде Ройтерс. Позицията им идва в навечерието на извънредна среща утре на министрите на 
енергетиката от страните членки, които трябва да обсъдят ценовия скок, отчитан напоследък. 

https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6430
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Цените на газа и електроенергията в Европа през последните седмици скочиха до рекордни максимуми и остават високи. 
Това принуди редица държави, включително Испания и Франция, да призоват Брюксел да реформира правилата, 
регулиращи пазара на електроенергия. 
В съвместно изявление обаче деветте държавни днес се противопоставиха на предложенията, заявявайки, че "не могат да 
подкрепят каквито и да било мерки, които влизат в противоречие с вътрешния пазар на газ и електричество" например 
реформа на пазара на едро. 
Австрия, Германия, Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Люксембург, Латвия и Нидерландия са подписали изявлението, 
в което призовават вместо реформа, да се пести енергия и да се определи цел от 15 процента за свързване на пазара на 
електричество в ЕС до 2030 година. 
Съгласно действащата система цените на едро на електроенергията се определят от последната електроцентрала, която е 
необходима за покриване на цялостното търсене. Така, на практика електроцентралите на газ често са тези, които 
определят цените в системата. Според Испания обаче това е несправедливо, тъй като в резултат на този модел евтина 
енергия от възобновяеми източници бива продавана на същите цени като по-скъпата енергия от изкопаеми горива. 
Европейската комисия заяви, че ще разследва дали пазарът на електроенергия в ЕС работи добре, но отбеляза, че няма 
доказателства, които да сочат, че друга система би защитила по-добре страните от поскъпването на енергията. 
 
√ ЕК дава 600 млн. евро помощ на Украйна  
Европейската комисия отпусна 600 милиона евро на Украйна като макрофинансова помощ. Това е вторият и последен 
транш по настоящата програма за Украйна след първото плащане от 600 милиона евро през декември 2020 г., съобщиха в 
понеделник от ЕК. От там подчертават, че заедно с тази сума, Украйна вече е получила 4,4 милиарда евро макрофинансова 
помощ, предава ТАСС. 
"Вторият транш от 600 милиона евро е ясен знак за подкрепата на ЕС за програмата за реформи на Украйна. Страната 
положи значителни усилия, за да изпълни условията на програмата, а също така постигна задоволителен напредък в 
отношенията си с Международния валутен фонд. предоставяйки финансова и техническа подкрепа, ЕС помага за 
подобряване на стандарта на живот на украинския народ. Предоставяйки финансова и техническа подкрепа, ЕС помага за 
подобряване на стандарта на живот на украинския народ. Осигурявайки силна политическа подкрепа, ние засилваме 
интеграцията на Украйна с Европейския съюз", е посочил зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис, цитиран в 
прессъобщението. 
В средата на септември Европейската комисия одобри отпускането на втория транш от макрофинансовата помощ от ЕС на 
Украйна в размер на €600 млн. Първият транш на ЕК от името на ЕС в размер на €600 млн. беше получен от Киев през 
декември 2020 г. като част от програмата за макрофинансова помощ, свързана с COVID-19. 
Първото плащане е извършено без да се изпълняват никакви специфични условия от страна на Украйна. За издаването на 
втория транш Киев беше натоварен със задачата да приложи осем конкретни мерки, посочени в меморандума. Те се 
отнасят по-специално до мерки в областта на управлението на публичните финанси, борбата с корупцията, подобряването 
на бизнес средата и управлението на публичните предприятия. 
 
√ Бундесбанк очаква значително забавяне на германската икономика в края на годината  
Икономическият растеж на Германия вероятно ще се забави значително през четвъртото тримесечие на годината, докато 
промишлеността продължава да страда от недостиг на доставки, а търсенето на услуги отслабва. Това се казва в месечния 
доклад на Бундесбанк, цитиран от Ройтерс. 
Най-голямата икономика в Европа регистрира силна икономическа активност през лятото, но днес неочакваните 
проблемите с веригата на доставки пречат на работата на огромния автомобилен сектор, а по-високите разходи за енергия 
и продължаващите опасения около пандемията от COVID-19 се отразяват негативно на потребителските нагласи. 
„Растежът вероятно ще се забави сериозно през настоящото тримесечие“, посочва централната банка в своя доклад, като 
добавя, че годишният растеж на брутния вътрешен продукт на страната вероятно ще бъде „значително“ под 
прогнозираните през юни 3,7%. 
„силната инерция в сектора на услугите вероятно ще намалее, а производственият сектор ще продължи да страда заради 
проблемите с доставките“, казват от Бундесбанк. 
Подчертавайки тези опасения, по-рано днес институтът Ifo обяви, че германските бизнес нагласи са се влошили за четвърти 
пореден месец през октомври. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се понижи през октомври до 97,7 пункта от 98,8 пункта през септември, докато осредните прогнози 
на финансовите пазари бяха за по-умерено понижение към 97,9 пункта. 
Индексът, измерващ текущите бизнес условия, спадна през октомври с 0,3 пункта до 100,1 пункта, докато индексът на Ifo 
института за бъдещите бизнес очаквания през следващите шест месеца се влоши още по-рязко, намалявайки с 1,9 пункта 
до 95,4 пункта. 
Автомобилният сектор е особено тежко засегнат от глобалния недостиг на чипове – проблем, който според икономистите 
ще продължи и през следващата година. 
Затрудненията обаче не са свързани само с доставките, защото промишлените поръчки остават стабилни, което води до 
„изключително широка“ пропаст между търсенето и производството, посочват от Бундесбанк. 
Услугите вероятно също ще понесат щети, тъй като някои мерки, свързани с пандемията, ще останат в сила, особено на 
фона на растящия брой на заразените с коронавирус. 
 

https://tass.ru/ekonomika/12754217
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√ Ще успее ли Макрон да спечели втори мандат? 
Докато Франция се подготвя за президентски избори след само шест месеца, всички политически анализатори в страната 
си задават един въпрос – кой ще бъде основният съперник на Еманюел Макрон? 
Френският държавен глава успя да запази нивата си на одобрение сравнително стабилни през последните пет години, а и 
като цяло по-високи в сравнение с тези, на които се радваха предходните лидери на страната. Това обаче далеч не 
означава, че победата на следващите избори му е гарантирана, пише Силвия Амаро за Си Ен Би Си. 
„Надпреварата при втория тур никога не е била толкова несигурна“, коментира Жан Филип Дюбрюл от Френският институт 
за обществени изследвания. 
Френската президентска надпревара винаги протича в два тура, като на втория вот участват само двамата кандидати, 
събрали най-много гласове при първия. 
В момента социологическите прочувания показват, че най-вероятният противник на Макрон на втория тур е Марин льо 
Пен от партията „Националното обединение“. Тя обаче има минимална преднина пред крайнодесният политически 
журналист Ерик Земур, който често е сравняван с бившия американски държавен глава Доналд Тръмп. Той все още не е 
обявил официално кандидатурата си за президент, но от доста време организира публични събития в тази насока, като се 
очаква скоро да направи официално изявление по темата. 
От „Файненшъл таймс“ казват, че Земур, който два пъти е осъждан за провокации на расова и религиозна основа, е считан 
за по-десен дори от самата Льо Пен, която в последно време смекчи антиимигрантската реториката на своята партия в 
опит да привлече повече центристки гласоподаватели. 
Дясноцентристката партия „Републиканци“  все още не е обявила своя кандидат за президент, а социалистите подкрепиха 
кмета на Париж Ан Идалго, която обаче се радва на подкрепа от едва 5% според социологическо прочуване на „Политико“. 
Същото прочуване дава на Макрон 24% от вота, 16% на Льо Пен и 15% на Земур. 
Ключови теми 
„Най-големият риск за него са жълтите жилетки“, казва Дюбрюл относно шанса Макрон да бъде преизбран. 
Протестното движение “Жълти жилетки” се зароди във Франция през ноември 2018 г. заради данък върху горивата, който 
президентът Макрон искаше да въведе. С времето протестите срещу данъка прераснаха в по-широки демонстрации срещу 
френското правителство, което в крайна сметка се отказа от по-високия акциз. 
В последвалите месеци Макрон успя да облекчи натрупаното напрежение, включително чрез срещи лице в лице с 
протестиращи по време на различни събития. 
Настоящата енергийна криза в Европа обаче възроди страховете от нови протести във Франция. За да избегне повторение 
на ситуацията от преди години, френският премиер Жан Кастекс обяви, че правителството ще отпусне помощ от по 100 
евро на гражданите на страната с доходи под 2 хиляди евро на месец, за да им помогне да се справят с нарастващите цени 
на енергията и горивата. 
Темите за здравеопазването, националната сигурност и имиграцията обаче продължават да са важна част от обществените 
дебати преди изборите. 
Фабрис льо Саш, вицепрезидент на бизнес групата MEDEF, заяви пред Си Ен Би си, че един от ключовите проблеми е 
очевидното несъответствие това, което търсят работодателите, и уменията, които притежават работниците. 
Той добави, че в по-общ план нивото на безработица, публичните разходи и натиска върху заплатите са непо-малко важни 
теми в тази предизборна кампания. 
 
√ "Газпром": Европа ще навлезе в есенно-зимния период с недостиг на газ в хранилищата 
Европейските страни ще започнат есенно-зимния период с недостиг на газ в подземните си хранилища. В същото време 
рязкото покачване на борсовите цени на газа в Европа е причинено от външни фактори, а не от структурата на 
организацията на европейския газов пазар. Това заяви Елена Бурмистрова, зам.-председател на Управителния съвет на 
"Газпром" и генерален директор на "Газпром експорт", в интервю за корпоративното списание на "Газпром", 
предава ТАСС. 
Бурминстрова припомни, че миналата зима заради студената зима и продължителната студена пролет е изтеглен 
рекорден обем газ (66 млрд. куб. м) от европейските подземни газохранилища, а периодът на впръскване на газ този сезон 
започна три седмици по-късно от обичайното. 
"Към средата на септември изоставането в подаването на газ в Европа надхвърли 22 милиарда кубически метра. Експерти 
в Европа и Азия казват, че това изоставане не може да бъде компенсирана. Тази ситуация със сигурност ще стимулира 
търсенето и ще се отрази на цените", посочи тя. 
Говорейки за покачването на борсовите котировки за газ в Европа, Бурмистрова отбеляза, че това е резултат от влиянието 
на външни фактори, а не от модела на организация на газовия пазар. 
"Сред тези фактори са общите колебания в пазарната ситуация и неравномерността на възстановяването му в отделните 
страни, както и потокът на големи обеми втечнен природен газ (ВПГ) към азиатския пазар. В момента терминалите за 
получаване на ВПГ в Европа, според Gas Infrastructure Europe, са заредени на около половината от капацитета си. Освен 
това важна роля изигра волатилността на глобалната търговия с втечнен природен газ, която трябваше да бъде 
неутрализирана от европейските обекти", обясни мениджърът. 
В същото време Бурмистрова добави, че по-рано надежден начин за минимизиране на ценовите колебания на пазара са 
били договорите с петрол и многомесечното осредняване, което е дало възможност да се "заглушават" някои от външните 
колебания. 

https://tass.ru/ekonomika/12753005
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"Въпреки това, сегашната архитектура на пазара до голяма степен се основава на котировките на ликвидни търговски зали. 
И в нашето портфолио делът на договорите, привързани към спот цените и форуърд котировките на европейските 
търговски етажи, също се е увеличил значително през последните години", каза тя.  
В същото време "Газпром" разширява използването на индексиране на цените за по-стабилни форуърдни продукти, за да 
гарантира предвидимост на паричния поток, посочи тя. "Това са продукти с по-дълги времеви бази, като тримесечия и 
години", обясни Бурмистрова. 
Кризата в европейската газова индустрия ескалира тази есен, след като спот цените на газа започнаха да се покачват, 
надхвърляйки 1000 долара за хиляда кубически метра и почти достигна 2000 долара за хиляда кубически метра на фона 
на ниската заетост на газохранилищата. Според наблюдатели кризата е предизвикана от комплекс от фактори. Едно от тях 
е експлозивното нарастване на търсенето на газ в Азия, което предизвика повишаване на котировките на азиатския пазар, 
както и изтичане на доставки от европейското направление. Ситуацията се влошава от факта, че делът на вятърната енергия 
в Европа намалява. Основната причина за високата променливост на пазара на газ обаче беше ниската заетост на 
съоръженията за съхранение на газ. Към средата на октомври европейските подземни газови хранилища са пълни със 71% 
от обема на газ, набран от тях през миналия сезон.  
 
√ Турската лира продължава безтегловното потъване надолу  
Турската лира продължава да поевтинява, след като дипломатически скандал между Анкара и западни страни даде нова 
причина на инвеститорите да се откажат от позициите си във валутата, пише Ройтерс. 
Към 11:15 часа българско време 1 долар се разменя за 9,7570 лири. 
Турската лира, която миналата седмица бе подложена на натиск, след като Турската централна банка изненадващо намали 
едноседмична репо лихва с цели 200 базисни пункта до 16%, стана обект на нови разпродажби заради изказването 
президента Реджеп Ердоган в събота, когато той заяви, че посланиците на 10 страни вече не са добре дошли в  страната, 
заради позицията им за освобождаване на критика филантропа Осман Кавала, който е яростен критик на правителството. 
Инвеститорите чакат съобщение от Mиниcтepcтвo нa външнитe paбoти на Турция, с което изгонването на дипломатите да 
се официализира. 
„Потенциалното обявяване на тези дипломати за персона нон грата подчертава тежките икономически предизвикателства, 
пред които е изправена страната“, коментира Ехсан Коман от MUFG Bank в Дубай. Според него понижаването на 
инвеститорското доверие в лирата може да доведе до безпрецедентно обезценяване на валутата. 
Президентът Ердоган отдавна опитва да си изгради образа на защитник на страната от враждебни чуждестранни сили, с 
което да привлече подкрепата на нaциoнaлиcтичecĸи нacтpoeнитe глacoпoдaвaтeли. 
Сред дипломатите, за чието изгонване призова Ердоган, са посланиците на САЩ, Германия и Франция. „Неговото решение 
вероятно ще увеличи натиска върху лирата, което пък ще окаже негативно въздействие върху инфлацията“, коментира 
Пьотър Матис от InTouch Capital Markets в London. 
Турската лира е изгубила 24% от стойността си спрямо долара от началото на годината и е най-лошо представящата се 
валута от развиващите се пазари. 
 
√ Европейските борси започват седмицата на зелена територия  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия в понеделник, 
докато инвеститорите очакват финансовите отчети на няколко ключови компании през тази седмица, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,17 пункта, или 0,04%, до 472,05 пункта. Индексът SXPP на минно-
добивните и на индустриалните компании и SXEP на енергийните напреднаха с 0,86% и 0,38%, подкрепени от новото 
поскъпване на петрола и възстановяването на цените на медта. 
„През последните няколко седмици пазарът е разтревожен от риска от стагфлация. Всеки път, когато цените на петрола 
вървят нагоре, пазарът започва да се страхува, че рискът от стагфлация се завръща“, коментира Андреа Чиконе от at TS 
Lombard. 
STOXX 600 завърши търговията в петък при шестседмичен връх, докато  S&P 500 постигна нов рекордн на фона на 
оптимизма около сезона на отчетите, въпреки продължаващите притеснения, свързани с проблемите с веригата на 
доставки, недостига на работна ръка и инфлацията. 
Немският показател DAX се повиши с 43,15 пункта, или 0,28%, до 15 586,13 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 35,48 пункта, или 0,49%, до 7 240,03 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира спад от 4,44 
пункта, или 0,08%, до 6729,25 пункта. 
Фокусът тази седмица е върху финансовите отчети за тримесечието на Facebook, Microsoft, Deutsche Bank  и Lloyds, както и 
срещата на Европейската централна банка в четвъртък. 
„Смятам, че компаниите ще отчетат добри печалби. Основното опасение тук е свиването на маржовете, което в голяма 
степен не важи за финансовия сектор, но е в сила на по-широкия пазар“, коментира Чиконе. 
Листнатите в Лондон акции на британската банка HSBC поскъпнаха с 0,97%, след като тя отчете сериозен ръст на печалбата 
за третото тримесечие и обяви програма за обратно изкупуване на акции на стойност 2 млрд. долара. 
Цената на книжата на шведския производител на стомана SSAB се повиши с 1,84%, след като компанията отчете печалби 
за третото тримесечие над прогнозите, подкрепи от скока на цените на стоманата. 
До момента 18% от компаниите на STOXX 600 са представили финансовите си отчети за третото тримесечие, като 63% от 
тях са надминали прогнозите на анализаторите, сочат данни на Refinitiv I/B/E/S. Средностатистически всяко тримесечие 
52% от компаниите се представят по-добре от очакваното. 
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Акциите на UniCredit поевтиняха с 0,45%, след като банката и италианското правителство прекратиха преговорите за 
продажбата на най-старата банка в света Monte dei Paschi di Siena. Това е голям провал в опитите на правителството в Рим 
да реприватизира банката. 
Цената на книжата на испанската банка Sabadell се повиши с 4,16%, след като тя съобщи, че бордът й е отхвърлил оферта 
от Co-operative Bank за нейното британско дъщерно дружество TSB. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не намериха единна посока в петък, но регистрираха трети пореден 
седмичен ръст, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна със 73,94 пункта, или 0,21%, до 35 677,02 пункта, записвайки нов рекорден 
връх за първи път от 16 август насам. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 завърши сесията със спад от 4,88 
пункта, или 0,11%, до 4 544,9 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи със 125,5 пункта, 
или 0,82%, до 15 090,2 пункта. 
От началото на месеца S&P и Dow са добавили над 5% към стойността си, а Nasdaq – 4,4%. 
Dow бе подкрепен от силния отчет на American  Express, чиито акции поскъпнаха с 5,42%. Компанията отчете печалба на 
акция от 2,27 долара при приходи от 10,9 млрд, надминавайки очакванията за печалба на акция от 1,80 долара при приходи 
от 10,52 млрд. долара. 
Intel и Snap поведоха Nasdaq надолу с разочароващи отчети. Акциите на Intel поевтиняха с 11,68%, след като компаинята 
отчете по-слаби от очакваното продажби - резултат, който тя приписа на глобалния недостиг на чипове.  Цената на книжата 
на Snap се срина с 26,59%, след като компанията заяви, че рекламния и бизнес се е свил заради промените в защитата на 
личните данни в iOS на Apple. 
Понижения регистрираха и социалните мрежи, като акциите на Facebook и Twitter се понижиха съответно с 5,05% и 4,83% 
Книжата на няколко технологични компании обаче  достигнаха рекордни върхове. Акциите на Tesla поскъпнаха с 1,75%, 
завършвайки сесията при рекордното ниво от 909,68 долара за акция. Книжата на компанията поскъпнаха с 3,2% 
предходната сесия на фона на рекордната печалба за тримесечието. По време на сесията в петък нови върхове достигнаха 
и Netflix и Ebay, чиито акции поскъпнаха съответно с 1,78%, и 5,75%. 
Въпреки някои спънки, сезонът на отчетите в САЩ върви страхотно, подкрепяйки целият пазар до рекордни върхове. 
„Все още обаче има несигурност около края на годината заради ценовия натиск, недостига на работна ръка и коментарите 
на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл и други политици, макар че S&P 500 е напреднал с 20% от началото 
на годината“, коментира Стивън Колано от of BNY Mellon Investor Solutions. 
„В резултат на това започват да се виждат прибирания на печалби“, добави той. 
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. 
Повишения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в 
първата сесия за седмицата, подкрепени от доброто представяне на HSBC, предаде Си Ен Би Си. 
Единствено водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се оцвети в червено, регистрирайки спад от 204,44 
пункта, или 0,71%, до 28 600,41 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 27,26 пункта, или 0,76%, до 3 609,86 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 20,55 пункта, или 0,85%, до 2 433,22 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng остана почти без промяна, записвайки минимален ръст от 5,1 пункта, или 0,02%, до 26 132,03 пункта. 
Листнатите в Хонконг акции на HSBC се повишиха с 0,43%, след като финансовият отчет на банката надмина очакванията 
на анализаторите. 
Цената на книжата на Evergrande завърши сесията със спад от 0,74%, след като по-рано поскъпна с 6%. Задлъжнелият 
строителен предприемач обяви в неделя, че е възобновил работата си по над 10 проекта. 
В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 14,38 пункта, или 0,48%, до 3 020,54 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна с 25,5 пункта, или 0,34%, до 7 441 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. 
 
√ Цената на газа в Европа отново се повиши 
Цената на газа в Европа по време на търговията на Лондонската междуконтинентална борса (ICE) в понеделник отново се 
покачи над 1100 долара за 1000 кубически метра, предава ТАСС. 
Цената на ноемврийските фючърси на TTF хъба в Нидерландия в момента е $1109 за хиляда кубически метра или 92 евро 
на MWh (въз основа на текущия курс EUR/USD, цените на ICE са представени в евро на MWh). 
В своя пик днес цената на газа достигна 1139 долара за хиляда кубически метра. Кризата в европейската газова индустрия 
ескалира тази есен, след като спот цените на газа започнаха да се покачват, надхвърляйки 1000 долара за 1000 куб. м и 
почти достигна 2000 долара за 1000 куб. метра на фона на ниската заетост на газохранилищата. 

https://tass.ru/ekonomika/12751435
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Според наблюдатели кризата е предизвикана от комплекс от фактори. Едно от тях е експлозивното нарастване на 
търсенето на газ в Азия, което предизвика повишаване на котировките на азиатския пазар, както и изтичане на доставки 
от европейското направление. Ситуацията се влошава от факта, че делът на вятърната енергия в Европа намалява. 
Основната причина за високата променливост на пазара на газ обаче беше ниската заетост на съоръженията за съхранение 
на газ. Към средата на октомври европейските подземни газови хранилища са пълни със 71% от обема на газ, набран от 
тях през миналия сезон.  
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на силното търсене в САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като започнаха деня с лек спад, но силното търсене 
в САЩ подкрепи стойността на черното злато, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,11 долара, или 0,13%, до 86,10 долара за барел, след като в 
понеделник напредна с 0,5%. 
Американският петрол поскъпна с 5 цента или 0,1% до $83,81 за барел, след като завърши непроменена предишната сесия 
след тестване на нови върхове. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,1% до 83,65 долара за барел. 
Макар че нажежените пазари на електроенергия и въглища в Китай донякъде се охладиха след правителствената намеса, 
цените на енергията остават завишени в световен мащаб, тъй като температурите падат с настъпването на зимата в 
Северното полукълбо. 
„Прогнозите за по-студен ноември карат търговците на енергията да се готвят за много стегнат пазар, който ще бъде 
посрещнат от безпрецедентно търсене тази зима“, коментира Едуард Моя от OANDA. 
Междувременно Goldman Sachs прогнозира , че Брентът вероятно ще завърши годината над прага от 90 долар за барел. 
Според изчисления на банката преминаването от природен газ на петрол в някои предприятия ще добави към търсенето 
1 млн. барела петрол на ден. 
Пазарът следи внимателно и данните за запасите от суров петрол в САЩ, като прогнозите са, че те са нараснали с 1,7 млн. 
барела на ден през последната седмица. 
 
√ Зеленият план на Китай 
Китай обяви, че дава начало на амбициозен план за ограничаване на използването на изкопаеми горива. Целта, която 
залага е не повече от 20% от енергията му да идва от изкопаеми горива до 2060 г., предадоха международните агенции. В 
момента около 60% от енергията на страната се осигурява от въглища. 
Плановете на страната са засега са да продължи да увеличава енергийните ресурси, които зависят от изкопаемите горива 
– въглища, петрол и газ, които обаче произвеждат силно замърсяване за околната среда. Плановете сочат, че Китай ще 
достигне своя пик в генерирането на вредни емисии през 2030 г. и тогава ще започне да ги намалява. 
Обещанието идва няколко дни след като най-големият производител на петрол Саудитска Арабия обяви, че до 2060 г. ще 
постигне въглеродна неутралност. 
Зелените амбиции на тези две държави бяха обявени няколко дни преди годишната среща по климатичните промени на 
ООН, която започва в Глазгоу  на 31 октомври. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пенсиите се вдигат с 84 лв. от Коледа, средната стига 628 лв. през 2023 г. 
в. Монитор - Таксито става лукс, цената скача с 2-3 лв. на курс 
в. Монитор - При пълен локдаун зелен паспорт и в градския транспорт 
в. Монитор - Столичното парно на път да стане държавно 
в. Телеграф - Спреят измести пищова 
в. Труд - Учители събират плюнки за тест 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - ЦИК отказа покана от "Дондуков" 2 за среща за изборите 
в. 24 часа - Децата се връщат в клас с близалки, учителите приеха сертификатите 
в. 24 часа - БЕХ плаща 121 млн. лв. за газа на столичното парно, иска да влезе като собственик в него 
в. Телеграф - БЕХ поглъща столичното парно 
в. Труд - Лишиха бизнеса от 120 млн. лева 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Милко Ковачев, бивш министър на енергетиката в кабинета на Симеон Сакскобургготски: Ако България реши, 
АЕЦ "Белене" може да заработи от 2030 г. 
в. Монитор - Емил Коларов, председател на Сдружението на заведенията в България: Между 400 и 500 души дневно се 
тестват пред нощните заведения 
в. Телеграф - Проф. Огнян Герджиков за казуса Кирил Петков: Правото не обича политически пристрастия 
в. Труд - Изпълнителният директор на КСБ Валентин Николов пред "Труд": Забавените плащания за ремонти на пътища 
накрая ще струват двойно - 2 млрд. лв. 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Излиза ли ИТН от политическия аутизъм 
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в. 24 часа - Тази катастрофа с коронавируса е изцяло "домашно производство" 
в. Монитор - Липсата на хоризонт издава депресията 
в. Телеграф - Нова линия, която да ни разделя 
в. Труд - Лъжи, измами, лицемерие и демагогия в предизборната кампания 
в. Труд - Петата война за Македония е в ход. Нито крачка назад! 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как ще се върнат децата на училище? Гост: Министърът на образованието Николай Денков 
- Мерките за бизнеса в кризата. Гост: Икономическият министър Даниела Везиева. 
- Препоръките на омбудсмана - какви са най-честите жалби в пандемията. Гост: Омбудсман на Република 

България - Диана Ковачева 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Задължителен зелен сертификат и глоби за нарушителите - кога се очаква ефект от по-строгите мерки? 
Гост: Проф. Мира Кожухарова - съветник на здравния министър 

- Два теста седмично за учениците - ще се върнат ли от първи до четвърти клас в училище? 
- Кандидат-президентите отварят врати пред Стоян Георгиев 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Проверка на NOVA: След края на гратисния период - искат ли зелени сертификати в заведенията в центъра 

на София. 
- Как ще се следи за контрола по спазването на мерките и може ли да се стигне до нов локдаун. Гост: зам.-

здравният министър Александър Златанов. 
- Как жена от Русе се оказа длъжник на „Топлофикация София", без да е живяла в столицата 

 
√ Предстоящи събития в страната на 26 октомври 
София. 

- От 15.30 ч. на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще се срещне с представители на съсловната 
организация на магистър-фармацевтите в България. 

- От 10.00 ч. Конституционният съд ще проведе заседание по въпроса "Как следва да се разбира понятието 
„пол", използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол"? 

- От 10.00 ч. онлайн КНСБ ще представи експресно проучване на динамиката на цените на основни 
хранителни и нехранителни стоки към месец октомври. 

- От 13.30 ч. на третия етаж на Министерството на младежта и спорта ще бъде открита церемония по 
награждаването на български спортисти със Синдром на Даун, които спечелиха три медала от Световните 
игри във Ферара, Италия. 

- От 17.30 ч. на ул. „Цар Самуил" 49 Галерия „Контраст" представя изложбата на Стефан Чурчулиев - 
„Натюрморти". 

- От 19.00 ч. в Галерия Vivacom Art Hall ще бъде открита на ретроспективна изложба на художника Проф. 
Панайот Панайотов „Избрани творби от частни колекции" /1909-1986/, спомен за личността и неговото 
творчество. 

- От 19.00 ч. на сцената на Театър "Азарян", НДК, ще бъде представен спектакълът "Колко е важно да бъдеш 
сериозен" от Оскар Уайлд. 

*** 
Бургас 

- От 9.00 ч. онлайн ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Бургас. 
- От 18.00 ч. в Дома на писателя предстои премиера на романа „Хотелът на спомените" с автор Златко 

Ангелов. Представя: Владимир Зарев. 
- От 19.00 ч. в Държавна опера Бургас ще започне „Севилският бръснар". 

*** 
Видин. 

- От 09.00 ч. в катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски" ще започне тържествената Света литургия по 
повод духовния празник на град Видин - Димитровден. 

- От 12.00 ч. в Общинския драматичен театър "Владимир Трандафилов" ще започне тържественото 
заседание на Общински съвет - Видин, на което видинският кмет ще поднесе приветствие. 

*** 
Враца. 

- От 19.00 ч. на голямата сцена на ДКТ ще се играе постановката "Двайсет хиляди страници". 
 
*** 
Добрич. 

- От 10.00 ч. пред Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе празнично фермерско 
изложение „Вкусът на Добруджа" по повод Димитровден. 

- От 19.00 ч. в голямата зала на Драматичен театър "Йордан Йовков" ще се играе спектакълът "Свекърва". 
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- От 19.00 ч. в концертната зала на Младежкия център ще се играе спектакълът "Вик за любов". 
*** 
Разград. 

- От 11.00 ч. в сградата на ОДМВР-Разград директорът старши комисар Диян Минков ще изнесе данни за 
констатирани груби нарушения на изборното законодателство на територията на област Разград. 

 
*** 
Сливен. 

- От 08.30 ч. в катедрален храм "Хаджи Димитър" ще бъде отслужена света литургия по повод 
Димитровден. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 ч. в арт кафе „Джордани" ще се състои творческа вечер с поета Йордан Пеев и художника Светлин 
Стоев. 

*** 
Търговище/ с. Бистра. 

- От 11.00 ч. Народно читалище „Васил Левски - 1907" ще се проведе изложение на домашна реколта и 
зимнина "Есен в кошници". 

*** 
Търговище. 

- От 11.00 ч. във "Фейсбук" страницата на кмета д-р Дарин Димитров ще се проведе виртуална приемна за 
граждани 

- От 18.00 ч. ще се проведе онлайн концерт във ФБ-страницата на Образцово народно читалище „Напредък 
- 1864", посветен на Димитровден - празник на Читалището. 

- От 18.30 ч. в танцовата зала на Детска фолклорна школа „Търговище" ще се проведе празнично 
отбелязване на Димитровден. 

- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе постановката "Скъперникът". 
*** 
Шумен. 

- От 10.00 ч. в зала 363 на общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 10.30 ч. във фоайето на НЧ "Тодор Петков - 1963" ще се проведе традиционна работилница за 

изработване на кукли. 

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

