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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Радио „Фокус“ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Неразумната енергийна политика води до свръхпечалби на дружествата и загуби за бизнеса и 
потребителите 
Неразумната енергийна политика води до свръхпечалби на дружествата и загуби за бизнеса и потребителите. Това каза в 
предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Той определи ситуацията като извънредна в целия ЕС, но у нас тя е 
мултиплицирана, тъй като страната ни не е оптимизирала структурата, няма и проведени търгове по механизма за 
капацитет, за да може да се осигури работа на въглищните централи за по-дълъг период. Това налага предприемането на 
спешни мерки, подчерта Васил Велев. 
„Енергийната криза води от една страна до загуба на ликвидност в предприятията и спира възстановяването, а от друга 
страна води до по-голяма инфлация. Правителството и по наше предложение предприе мерки за възстановяване на част 
от надвзетите суми за електроенергия за компенсиране на предприятията със 110 лева на мегаватчас. Това се очаква да 
стане още с октомврийските сметки, които се плащат през месец ноември. От началото на октомври средната цена на 
електроенергия е 372,66 лв. за мегаватчас при 119 лв. прогнозна средна пазарна цена, което е три пъти повече. От тях ще 
бъдат компенсирани само 110 лева. Сравнявайки със септемврийските сметки, октомврийските и след компенсацията ще 
бъдат по-високи. Освен това имаме обявена такава подкрепа за октомври и ноември, а кризата няма да свърши през 
ноември. Очаква се този ценови шок да продължи поне до март догодина. Затова сме предложили ново ценово решение 
на КЕВР, където прогнозната пазарна цена да се актуализира до нивата, които са в момента и предстои да бъдат до края 
на ценовия период според фючърсите. Съответно да има отрицателно задължение към обществото, която да намали общо 
сметката до нивата, които са горе-долу сега за бита. Ресурс за това има както във Фонда за сигурност на 
електроенергийната система и бюджета, така и в електроенергийните дружества, които сега генерират свръхпечалби 
заради сбъркан модел на търговия с електроенергия в ЕС“, коментира Васил Велев. 
АИКБ отправи и препоръки в бюджета за следващата година да се заделят средства за компенсиране на свръхразходите 
на предприятията на свободния пазар, които не са само предприятия в индустрията, но и в социалната сфера, 
образованието и културата. 
„Тези ненормални цени водят до изземване на доход, заграбване на труда на хората от една енергийна ламя, която носи 
тези изработени с труд от тях пари и ги складира в Българския енергиен холдинг, Фонда за сигурност на 
електроенергийната система и бюджета“, коментира той. 
Ръст на инфлацията и фалити, прогнозира Васил Велев. 
На много места тези по-високи цени могат и ще се прехвърлят върху цената на стоки и услуги и ще генерират инфлация, 
която за месец септември е близо 5%, а очакванията са да нарасне още. Това прави хората по-бедни и намалява 
спестяванията им, посочи той. 
 
Moreto.net 
 
√ АИКБ настоява да се прекрати заплащане от бизнеса на отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство 
Асоциация на индустриалния капитал в България има препоръки към държавния бюджет за 2022 г. на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, научи Moreto.net 
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 
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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.. 
Част от основните политики, на които трябва да се обърне особено внимание и да се осигури необходимото финансиране 
в Бюджет 2022 г., според АИКБ: 
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“. 
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. 
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. 
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; 
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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. 
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. 
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. 
 
Expert.bg 
 
√ АИКБ настоява да не се увеличава минималната работна заплата 
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 конкретна сума. Синдикатите поискаха най-ниското месечно възнаграждение да скочи от сегашните 650 лв. 
на 700 лв. 
АИКБ подкрепя нарастването на доходите да е свързано с производителността на труда, а минималните работни заплати 
да се договарят по браншове между съответните работодатели и синдикати. Според работодателската 
организация административно 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. 
Премахване на минималната пенсия, класовете и oтпуск по време на майчинството 
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. Организацията 
призовава се премахне минималната пенсия, 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 
внесе Бюджет 2022. Дори след изборите на 14 ноември да остава около месец за гласуване на бюджета, то не е сигурно 
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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. 
 
Publics.bg 
 
√ 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 има общо 9 препоръки към бюджета за 2022 г., които 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. 
Организацията иска да се извърши и актуализиране на Националната енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г. 
АИКБ апелира за изработването 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 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. 
 
Черно море 
 
√ Учениците от 8 до 11 клас – на работа през лятото 
Ето всички предложения на АИКБ 
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 
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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. 
 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“. 
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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. 
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 
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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. 
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. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Правителството одобрява 13 милиона лева за щадящи Covid тестове за деца  
13 милиона лева ще осигури правителството за купуването на щадящи антигенни Covid тестове за учениците от първи до 
1-ви до 4-ти клас. Вносители на постановлението са министърът на образованието професор Николай Денков и здравният 
министър Стойчо Кацаров. 
В понеделник Кацаров коментира, че осигуряването на тестовете тип близалка ще даде възможност от другата седмица 
малките ученици от затворените към момента училища да се върнат присъствено в класните стаи. 
„Да може да се види дали детето е в момента заразено или не е заразено с Covid. На базата на това нещо, ако тестът 
позитивира, детето да не влиза в учебна среда, докато не изтече 14-дневния срок. Така ще предпазим от заразяване други 
деца или хора от персонала на училището, а също така ще избегнем и карантинирането на цели паралелки. 
Ако видим, че е създадена добра организация, ако видим, че този механизъм работи добре, продължаваме с учениците и 
от горните класове“, каза здравният министър. 
На днешното си заседание служебното правителство ще приеме Стратегия за развитието на доброволните формирования 
за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации за периода до 2030 година.  
Допълнителни трансфери ще се осигурят по бюджетите на министерствата на земеделието и на правосъдието. 
Ще се даде съгласие за откриване на консулство на Румъния със седалище във Силистра. 
 
√ Кацаров: Може да се стигне до пълен локдаун при неспазване на новите мерки  
Възможно е да се стигне до пълно затваряне, заради ескалиращата ситуация с новозаразените с Covid пациенти и при 
неспазване на наложените мерки. Това заяви здравният министър Стойчо Кацаров след срещата при президента, на която 
бяха обсъдени исканията на фармацевтите. 
„Според националния план сега трябва да сме в локдаун. В момента практически сме в локдаун, с изключение на това, че 
даваме възможност на хората, които имат зелен сертификат или могат да организират безопасна среда, да не бъдат в 
локдаун. Ако тези мерки не сработят, ако ние, като народ, не проявим е солидарност и съпричастност към това, което се 
случва, остава единствената възможност - пълно спиране на стопанската дейност и на обществения живот“ 
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Според министъра, тази сценарий е най-малко желан, но при нужда ще се стигне до него. 
„Следи се цялата ситуация, следи се репродуктивното число, хода на заболеваемостта. Те са много показатели, които 
следим непрекъснато. Стремим се и правим всичко възможно да избегнем локдауна у нас, но това не зависи само от нас, 
зависи от цялото ни население“. 
 
√ Александър Златанов: Ако нещата продължават да ескалират, неминуемо ще се стигне и до локдаун 
Интервю на Силвия Великова с Александър Златанов 
„Ако продължим следващите дни с това темпо и се очертае едно високо плато, може би ще имаме възможността да не 
влезем в локдаун, но ако нещата продължават да ескалират – имайки предвид повече заразени, повече приети в болница, 
неминуемо ще се стигне и до локдаун, което е и последната мярка“, каза пред БНР заместник - здравният министър 
Александър Златанов. 
"Следим нещата в динамика и ще вземем решението на базата на данните. Няма да конкретизирам точна цифра на хора в 
болница, за да решим за локдаун, защото следим много параметри - тествани, ваксинирани, капацитет на болниците. 
Сега с тези много тествания излиза скритата заболеваемост. А резултатът на тези хора, които сега се тестват, ако е 
положителен, веднага се качва в единната информационна система, а те се карантинират", заяви Златанов в "Преди 
всички". 
По думите му натискът върху контролиращите органи в момента е огромен, но се пренасочва ресурс. Здравните инспекции 
наемат доброволци. Имаме над 150 човека в системата на РЗИ, които са извън щата и те сега се включват. 
"В момента е трудно да се определи в пика ли сме на вълната или слизаме, но се надявам ние да сме точно около пика и 
това да е най-тежкият момент на пандемията и да го преодолееме", посочи още Златанов. 
По думите му никой не упражнява натиск да не се обявява локдаун: 
"Президентът е доста загрижен и мисля, че се опитва да ни насърчи да направим необходимото по отношение на мерките. 
Министъра на здравеопазването също. А иначе засега мерките са достатъчни и смятам да преминем през тази буря. 
Засега не отпада идеята децата от 1 до 4 клас да се върнат присъствено, ако се създаде една добра и безопасна среда в 
училище. Тук е важно да се видят възможностите да се правят тестове на учениците. Може и учителите да ги правят 
тестовете и тези неща ги обсъдим с тях. Нагласата в момента е да се върнат по-скоро учениците от долните класове", заяви 
още Златанов. 
Във връзка с това, че БРС сезира ДАНС и АДФИ, Златанов заяви: 
"Вчера се разрази леко раздут и изкуствен скандал по отношение на разпределението на парите на НЗОК.  Аз мисля, че 
това е малко изкуствена драма. Няма такава. И вчера направих анализ  - няма такова нещо. Днес имаме и Надзорен съвет 
на НЗОК, за да видим има ли причини за скандала. Има някаква изнервеност на ръководството на БЛС. То как би могло да 
обясни, че на последното заседание на НС на НЗОК се взе решение парите в излишък да се разпределят на лечебните 
заведения, които са разкрили над 10 на сто легла за Covid - 19 от общия капацитет на леглата в болницата. Това е една 
добра стъпка за тях, заради повишените им разходи", заяви Златанов. 
"Става дума за около 35 млн.лв. допълнителни и справедливо разпределени средства след решение на целия Надзор на 
НЗОК. И сега те от БЛС не подписват НРД,  за да могат болниците да си получат парите", поясни още Златанов. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ МРРБ обявява план за улесняване на процедури за строителни разрешителни  
Улесняване на процедурите за строителни разрешения е темата на пресконференция на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството Виолета Комитова този следобед. 
В момента издаването на строителни разрешения става бавно, а процедурите са тромави и отнемат 3 до 5 месеца. Изисква 
се съгласуване и одобрение на всички проектни части с различни администрации. 
От браншовите организации, свързани със строителството, настояват за оптимизиране на процеса и правилно 
разпределяне на отговорностите между всички участници в строително-инвестиционния сектор. 
От координационния съвет на браншовите организации ще предложат промени в Закона за устройство на територията, 
които ще бъдат разработени заедно с направлението „Архитектура и градоустройство“ към Столичната община. 
Предложенията ще бъдат внесени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
Инициативата за нормативна реформа ще се развива паралелно в две направления. 
По-дългосрочният и радикален план включва създаването на изцяло нов закон под формата на кодекс, който да обедини 
и замени функциите на сега действащите няколко закона в областта. 
В по-краткосрочен аспект се предвижда да бъдат предложени спешни промени в тази посока в Закона за устройство на 
територията. За това се договориха на работна среща преди дни представителите на Координационния съвет и главният 
архитект на Столичната община Здравко Здравков. 
 
√ Инж. Глосов: Преведените аванси към пътностроителните фирми пестят милиони на държавата  
Интервю на Диана Янкулова с инж. Светослав Глосов в предаването ''Нещо повече'' 
"Продължава притеснението за разплащането на задълженията към пътните строители от държавата, водят се преговори, 
но някак си няма желание за бързо решаване на този проблем, което допринася за притеснението на фирмите и 
работниците в тях. Като че ли малко повече политика влиза в тези взаимоотношения". Това каза пред БНР в Деня на 
строителите инженер Светослав Глосов, почетен председател на Камарата на строителите в България, бивш председател 
на УС на АПИ. 

https://bnr.bg/post/101547400
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По думите му адресирането на проблема към бъдещото Народно събрание е нелогично, защото става въпрос за договори, 
подписани между АПИ и държавното предприятие "Автомагистрали": 
"Това са законни договори, които са в сила и касаят възложени от държавата работи към тези фирми". 
Инж. Глосов обясни, че АПИ възлага поръчки на фирмите, а те са длъжни да ги изпълняват, съгласно договорите, които са 
сключили: 
"Фирмите нямат право да отказват, тъй като това ще предизвика прекратяване на договора, а те нямат полза от това, 
защото са си направили организация за изпълнение на договорите, купили са техника и материали. Това е проблем на 
държавата, който в годините винаги се е решавал".  
Според него МРРБ трябва по-бързо да изпълни задълженията си и да одобри проектите, да придвижи необходимите 
документи и "Автомагистрали" да може да строи магистралите. 
"Преведените аванси към фирмите (пътностроителни - б.р.) спестяват милиони на държавата, защото превеждането на 
такъв аванс води до фиксиране на цените на материалите и на услугата, която трябва да изпълнят. Виждаме в последно 
време как се качват цените на строителните материали", коментира той. 
В предаването "Нещо повече" инж. Глосов подчерта, че в периода на Covid кризата строителният бранш е запазил темпото 
си на работа и е успял да запази работниците в него, дори има увеличение на възнагражденията им. 
Интервюто на Диана Янкулова с инж. Светослав Глосов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Проф. Хр. Белоев: В някои специалности е необходимо 100% от студентите да са със зелен сертификат 
До месец университетите ще решат да въведат ли изискване за сертификат 
Интервю на Диана Янкулова с проф. Христо Белоев в предаването ''Нещо повече'' 
"В някои специалности може да се търси от студентите 100% получаване на сертификати, ще се обсъди и възможността за 
хибридно обучение - една част от студентите да са присъствено, а други - онлайн. Вероятно ще се тръгне в определени 
професионални направления - медицина, технически специалности и др.". Това каза пред БНР ректорът на Русенския 
университет "Ангел Кънчев" проф. Христо Белоев, и.д. председател на Съвета на ректорите. Той обясни, че до месец 
висшите училища трябва да решат дали да въведат изискването за зелен сертификат, за да се учи присъствено. 
По думите му въпросът за зелените сертификати в университетите трябва да се разглежда комплексно: 
"Не трябва да делим на студенти и преподаватели. Рискът е еднакъв за всички и отговорността за здравето е важно". 
Вариантът за въвеждане на Covid тестове, както се предлага за училищата, в университетите не стои, обясни проф. Белоев: 
"По-добре е да тръгнем в друга посока -  с търсене на възможности по-голям процент от студентите и преподавателите да 
бъдат ваксинирани. Ако се достигне над 70-80% ваксинационно покритие, ще бъде добър резултат. От утре започваме тези 
разговори". 
Според ректора на Русенския университет трябва да се търсят подходящите форми, за да се достигне до младите хора и те 
да бъдат убедени в ползите от ваксинирането срещу Covid-19. 
Проф. Христо Белоев сподели, че е ваксиниран вече и с трета доза. 
Интервюто на Диана Янкулова с проф. Христо Белоев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Дуално обучение в „Мини Марица-изток“ – добри практики  
На 19 и 20 октомври се проведе работна среща на тема „Дуално обучение в „Мини Марица-изток“ ЕАД – добри 
практики“, в която участваха представители на Дружеството, на двете професионални гимназии, с които дружеството си 
партнира в дуалното обучение и на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - Владимир Лалев, директор на дирекция „Персонал и учебно 
тренировъчен център“ и Невена Величкова, ръководител сектор „Планиране на персонала“. Срещата бе инициирана от 
АЕЦ Козлодуй с цел обмяна на опит в провеждането на дуално обучение и партнирането с професионалните гимназии в 
региона. 
Дуалното обучение в Дружеството се реализира от 2016 година, като за учебната 2021/2022 г., „Мини Марица-изток“ е 
партньор на две професионални гимназии с паралелки дуално обучение - Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“, 
гр. Раднево за дуално обучение на 88 ученици и Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. 
Раковски“, гр. Стара Загора за дуално обучение 32 ученици. 
Ръководителите на отдели „Човешки ресурси“ в Управлението и клоновете на дружеството, ръководителят на Центъра за 
професионално образование и директорите на двете професионални гимназии, споделиха своя опит, предимствата и 
проблемите, които съпътстват дуалната форма на обучение. 
В процеса на разговорите участниците в срещата се обединиха около необходимостта от професионално образование и 
дуалната форма на обучение, от добра комуникация и взаимна подкрепа на партниращите си страни, разискваха 
нормативната основа на обучението, съпътстващата документация и казуси, свързани с работата на учениците в реална 
работна среда. 
Те посетиха работните места на учениците в „Механична работилница“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево. 
Разговорите с тях и с наставниците бяха мотивиращи в посока дуално обучение, качественото провеждане на 
практическите занятия, изграждане на трудови навици и стриктно спазване на правилата по здравословни и безопасни 
условия на труд. 
Участниците в срещата посетиха и участък „ЖП транспорт“ на рудник „Трояново - 1“, с. Трояново, където предстои да се 
обособят работни места по професиите „Локомотиви и вагони“ и „Ръководител движение“. 
Обмяната на натрупания опит ще подпомогне усилията и на двете дружества в обучението на младите хора чрез работа, 
което от своя страна дава редица предимства - осигуряване на подготвени и квалифицирани кадри в реална работна 
среда – според потребностите на работодателя, възможност за непосредствено влияние върху съдържанието и 

https://bnr.bg/post/101547291/inj-svetoslav-glosov
https://bnr.bg/post/101547236/prof-hr-beloev
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качеството на обучение и мотивиране на учениците за качествено усвояване на професията и обвързването им с взаимно 
изгодни договори. 
Добрите практики в дуалното обучение гарантират качественото образование и професионалната реализация на 
младите хора, а инвестицията в тях чрез осигуряване на възможности, сигурност и перспектива след завършване на 
образованието им, е инвестиция в добрата бизнес-среда. 
 
√ СЕМ избира новия генерален директор на БНР  
Съветът за електронни медии ще избере новия генерален директор на Българското национално радио. 
В понеделник и вторник се проведоха изслушванията на кандидатите, които представиха пред медийния регулатор 
концепциите си за управлението и развитието на общественото радио. 
Претендентите за поста са трима - Милен Митев, Митко Димитров и Иво Тодоров. 
До избора на генерален директор на БНР се стигна след като Андон Балтаков подаде оставка през август. За временно 
изпълняващ длъжността беше избран Милен Митев. 
По закон в тримесечен срок след това се провежда нов конкурс. Съгласно приетата от СЕМ процедура, след като минаха 
изслушванията на участниците в надпреварата, днес медийният регулатор трябва да определи с решение кандидата, 
избран за генерален директор на БНР. 
Заседанието е насрочено за 11 часа. Ако никой от кандидатите не получи най-малко три гласа, един час по-късно се 
насрочва второ заседание. В случай, че и на него не бъде избран генерален директор, отново един час по-късно се 
насрочва  ново заседание. 
Ако и на третото поредно заседание не бъде избран генерален директор, процедурата се прекратява. 
 
√ Полската банка за развитие би имала интерес към инвестиция в ядрена централа в България 
Полската банка за развитие (BGK) би имала интерес към инвестиция вядрена централа в България, заяви в новия епизод 
на „На всяка цена“ е заместник-председателят на Управителния съвет Павел Нерада. Базираната във Варшава банка е една 
от първите, които вече са осигурили капитал за създадения в Люксембург капиталов инвестиционен фонд по инициативата 
„Три морета“, който разполага с капитал за инвестиции за около един милиард евро. Септември миналата година 
Министерският съвет прие решение, с което определя българската вноска във фонда да бъде 20 милиона евро и да бъде 
направена през Българската банка за развитие.  
Полският банкер обясни, че проект от най-замърсяващите индустрии като въглищните централи не може да бъде 
подкрепен, но природният газ и ядрената енергия се считат за преходни, така че добър проект с този вид енергоносители 
би бил разгледан, коментира Нерада.  
Енергетика, транспорт, дигитализация  
„Това е класически капиталов инвестиционен фонд. Той купува акции. Начинанието е напълно с комерсиална цел, което 
означава, че всички проекти, в които фондът инвестира, трябва да носят печалба на акционерите. Тези проекти трябва да 
са свързани със стратегическите приоритети на инициативата „Три морета“ – тоест: енергетика, логистика и транспорт и 
дигитализация. Важен елемент от тази стратегия е, че проектите, които ще бъдат финансирани чрез акционерен капитал, 
трябва да са благоприятни за повече от една държава или потенциално са необходими минимум две държави, които ще 
спечелят от финансирания проект“, обясни Нерада.  
По думите му вече са направени инвестиции в три проекта, единият от които е за соларни паркове, включително и в село 
Караджалово, Пловдивско.  
Фондът е оценил над 200 проекта в региона, а до края на годината се очакват инвестиции в още два.  
Фондът – политически независим  
„Първото тримесечие или най-късно до средата на следващата година фондът ще бъде представен и на пазара, за да 
набере финансиране между три и пет милиарда евро от инвеститорите. Един от класическите въпроси, които получаваме, 
е свързан с политическото влияние. Инвеститорите се питат как могат да инвестират парите си някъде, където може да се 
вземе политически мотивирано решение. Истината е, че фондът е структуриран по начин, по който това няма как да се 
случи. Това е оформено в стратегията на фонда, където ясно е разписано какви са правата на мениджърите и какъв е гласът 
на инвеститорите. Също така имаменива на надзорна оценка, така че практически никой не може да промени оценката с 
мотиви, различни от пазарните“, обясни Нерада. 
Банкови облигации в отговор на пандемията 
„Това е наш дълг, но от гледна точка на баланса на банката е гарантиран от държавата. Това означава, че ако не го 
обслужваме, може да стане проблем и за бюджета, който да извърши плащанията“, обясни полският банкер.  
Целия разговор с Павел Нерада, заместник -председател на Управителния съвет на Полската банка за развитие, може 
да чуете в звуковия файл. 
 
√ Понижение на средната цена на тока в Европа заради прогнозите за по-меко време 
Цените на тока за сряда на почти всички европейските енергийни борси се понижиха към осреднено ниво около 196,75 
евро за мегаватчас, като в България те бележат спад с 6,3% до 205,60 евро за MWh. 
Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
Поевтиняването на електроенергията се дължи до голяма степен на прогнозите за по-меко време на стария континент през 
настоящата седмица, но при липсата на много вятър, който да помогне за повишаване на енергийното производство от 
ВЕИ-та, показват данни на Refinitive Eikon. 

https://bnr.bg/post/101547201/polskata-banka-za-razvitie-bi-imala-interes-kam-investicia-v-adrena-centrala-v-balgaria
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В сегмента "ден напред" с доставка в сряда (27 октомври) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в Сърбия 
(234,06 евро за MWh), Швейцария (228,37 евро за мегаватчас, MWh), следвани от Португалия и Испания (по 226,15 евро за 
MWh), Италия (224,42) и Румъния (223,43 евро за MWh). 
Най-ниски за утре са цените на тока в Полша (115,79 евро за MWh), Германия (143,84 евро), Чехия и Словакия (по 143,95 
евро за MWh). 
В България цената на тока в сегмента "ден напред" (за 27 октомври, сряда) намаляват с 6,3% до средна цена от 205,60 евро, 
или 402,12 лева за мегаватчас, след като цените за днес в сегмента "ден напред" нараснаха до 429,16 лева. По този начин 
цените продължават да отстъпват от 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 във вторник (26 
октомври) 401,24 лева за MWh. 
От началото на октомври средната цена на електроенергията в нашата страна е 190,54 евро (372,66 лева) за мегаватчас, а 
от началото на годината е 86,33 евро (168,85 лева) за MWh, показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

 
 

√ Кадри Симсон: ЕС трябва да прецени плюсовете и минусите на съвместното закупуване на природен газ  
Европейският съюз трябва да оцени предимствата и недостатъците на предложението, направено от някои държави 
членки за въвеждане на съвместно изкупуване на природен газ от името на целия ЕС, посочи вторник ръководителят на 
енергийната политика на блока - еврокомисар Кадри Симсон. 
"Ще трябва да оценим предимствата и недостатъците на такава система“, каза еврокомисарят по енергетика Кадри Симсон 
след среща на министрите на енергетиката на ЕС, съобщава Ройтерс. 
"Има много въпроси, които трябва да бъдат разгледани - кой ще плаща разходите за набавяне и съхранение на природния 
газ, как ще се транспортира газът от различните региони", каза още тя, добавяйки, че съвместното закупуване на газ е една 
от редица възможности в стремежа на ЕС да направи своята газова система по-устойчива. 
Кадри Симсон посочи, че на днешната среща на енергийните министри от ЕС не се е стигнало до споразумение по каквато 
и да е съвместна мярка за справяне с газовата ценова криза. 
 
√ Германия намали рязко прогнозата си за БВП през 2021 г., но очаква по-добър растеж догодина 
Германското правителство намали прогнозата си за икономически растеж за тази година до 2,6%, тъй като проблемите с 
доставките забавят възстановяването на най-голямата икономика в Европа, съобщиха във вторник източници на Ройтерс, 
запознати с обновените прогнози. 
През април управляващите в Берлин очакваха растеж на БВП на Германия от 3,5% през 2021 г. 
В същото време обаче те ревизираха във възходяща посока официалната прогноза за растежа на германската икономика 
през 2020 г. до 4,1% от 3,6% през април. 
За 2023 г. правителството очаква икономическият растеж да се нормализира до 1,6%, посочиха неназованите източници 
на Ройтерс. 
Министърът на икономиката Петер Алтмайер ще представи актуализираните прогнози на правителството за растеж на 
пресконференция в сряда. 
Агенция Ройтерс отбелязва, че говорител на Министерството на икономиката отказа да коментира актуализираните 
икономически данни. 
Недостигът на полупроводникова техника и на други междинни стоки в производството, причинен от прекъсвания на 
веригите на доставки поради коронавирусната пандемия, както и от растящото търсенето на електронни чипове в един все 
по-дигитализиращ се свят, започна в последно време да ограничава германското промишлено производство. 
В допълнение към проблемите с доставките на електронни компоненти, компаниите в Германия също така се борят да 
отговорят на голямото търсене поради недостиг на суровини. 
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Широко разпространените проблеми с производствените доставки, съчетани с необичайно високото търсене, водят до 
покачване на цените и затова германското правителство очаква инфлацията на потребителските цени да нарасне до 2,9% 
тази година от едва 0,6% през 2020 г., посочват още източниците на Ройтерс. 
Правителството обаче продължава да се придържа към оценката си, че ценовият скок ще бъде само временен и 
прогнозира, че инфлацията ще се забави до 2,2% през 2022 г. и до 1,7% през 2023 г., показват новите макроикономически 
прогнози, които предстои да бъдат официално оповестени в сряда. 
По-рано този месец водещите икономически институти на Германия намалиха съвместната си прогноза за растеж в най-
голямата европейска икономика през 2021 г. до 2,4% от предишна оценка за растеж с 3,7%, тъй като затрудненията в 
предлагането и веригите на доставки продължават да възпрепятстват производството. 
Индикациите за по-слабо от очакваното представяне на германската икономика през тази година бяха подсилени от 
оповестеното в понеделник последно проучване на института Ifo, което отчете влошава е на бизнес нагласите през 
октомври за четвърти пореден месец, достигайки до 6-месечно дъно. 
Също вчера немската централна банка Бундесбанк отбеляза, че икономическият растеж вероятно ще се забави рязко през 
четвъртото тримесечие на 2021 г., като ръстът за цялата година вероятно ще бъде "значително" под нейната прогноза от 
3,7%, направена през юни. 
По-рано във вторник пък институтът Ifo отчете рязко влошаване на германските експортни очаквания през октомври. 
 
√ Тиери Бретон: Брекзит е "катастрофа" за Великобритания  
Френският политик Тиери Бретон, който е и комисар по вътрешния пазар в ЕК, заяви във вторник, че Брекзит е "катастрофа" 
за Обединеното кралство. 
"Вижте какво се случва по рафтовете на супермаркетите, вижте какво се случва по бензиновите колонки, вижте какво се 
случва с недостига на медицински сестри и лекари, вижте какво се случва с недостига на шофьори на камиони, вижте какво 
се случва в строителния сектор“, каза Бретон пред телевизия BFM, визирайки кризата във Великобритания. 
"Това, което се случва в момента, е истинска драма", добави той. 
С оглед на всички това еврокомисарят подчерта, че Полша никога няма да напусне Европейския съюз. 
Тиери Бретон също така отбеляза, че Франция е права да обмисли дали Европейският съюз трябва да отдели европейските 
цени на електроенергията и на природния газ. 
Той обаче посочи, че не е сигурен дали общата политика за закупуване на природен газ от името на целия ЕС, предложена 
от Испания, ще бъде ефективна. 
Разногласията се задълбочиха между страните от ЕС преди спешната среща на министрите във вторник във връзка с техния 
отговор на скока в енергийните цени, като някои страни се стремят към преразглеждане на регулаторните изисквания, а 
други са твърдо против. 
 
√ Джо Байдън ще адресира проблемите с веригите на доставки на срещата на Г-20 през уикенда  
Президентът на Съединените щати Джо Байдън ще се опита да привлече останалите държави членки на предстоящата 
през уикенда среща на върха на Г-20 за съвместно решаване на проблемите на глобалните вериги на доставки, заяви 
съветникът по националната сигурност на САЩ Джейк Съливан по време на редовен брифинг във вторник. 
"Президентът иска да се опита да бъде изготвена пътна карта от страна на Г-20, основаваща се на цялата работа, която сме 
свършили през последните няколко месеца, която да помогне да се гарантира решаването на проблемите с веригите на 
доставки с наближаване на 2022 г.", отбеляза Съливан. 
Той посочи, че фокусът на президента ще бъде насочен върху прозрачността на търговията и производството сред 
водещите държави в света, за да се предвидят затрудненията и да се видят прекъсванията в системите на веригите на 
доставки. 
Освен това Байдън ще коментира и проблемите, свързани с Covid-19, както и техния негативен ефект върху световните 
търговски потоци. 
По-рано днес стана ясно, че китайският президент Си Цзинпин няма да присъства на срещата на лидерите на Г-20, която 
ще се проведе в Рим тази събота и неделя. На срещата Китай ще бъде представен от външния си министър, докато 
президентът Си Цзинпин ще се включи дистанционно в предстоящите разговори. 
В тази връзка Джейк Съливан посочи, че Джо Байдън и неговият китайски колега Си Цзинпин ще проведат виртуална среща 
преди края на годината и ще имат шанс "да прекарат значителна част от време в разглеждане на пълния дневен ред".  
Датата за срещата все още не е определена, обясни Съливан по време на днешната пресконференция, добавяйки, че е 
необходима "интензивна дипломация на най-високо ниво" за "ефективно управление" на отношенията между Вашингтон 
и Пекин. 
 
√ Нови правила за влизане с въздушен транспорт в САЩ 
Властите в САЩ обявиха нови правила за влизане с въздушен транспорт в страната, считано от 8 ноември. 
По информация на посолството ни във Вашингтон всички чуждестранни граждани, които пристигат по въздух, ще е 
необходимо да бъдат напълно ваксинирани срещу Covid-19. Сертификатът за пълна ваксинация трябва да бъде представен 
още преди качването на борда на самолета. Пътниците ще трябва да представят на авиокомпанията преди излитането и 
негативен резултат от PCR или антигенен тест. 
Децата и младежите от две до 18-годишна възраст трябва да притежават само документ с отрицателен резултат от 
изследване. 
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Сред освободените от изискването за ваксинация са и притежателите на някои видове визи, както и служителите на ООН. 
Те обаче трябва да представят на авиокомпанията тест, както и доказателства за насрочено тестване и за осигурено място 
на карантиниране след пристигането си в Съединените щати. 
В случай че престоят им ще бъде повече от два месеца, те са длъжни да представят и доказателства за насрочена в 60-
дневен срок от пристигането им ваксинация. 
Не се изисква сертификат за имунизация и от хората, които не могат да бъдат ваксинирани поради медицински 
противопоказания или идват от държави с обективен недостиг на ваксини. 
 
√ САЩ може да премахнат визите за българи при престой до 90 дни  
Съединените щати обмислят дали да включат България и още три държави в програма, която ще позволи на гражданите 
им да посещават страната и да остават на американска територия за период до 90 дни. Това съобщи агенция Ройтерс, като 
се позова на изказване на американския министър на вътрешната сигурност Алехандро Майоркас. 
Според него програмата предоставя значителни ползи за икономиката и сигурността на Съединените щати. 
Освен България другите три страни, за които предстои да бъде взето решение са Израел, Кипър и Румъния.  
За да участва в програмата, съответната държава трябва да отговаря на определени изисквания, свързани с 
противодействие на тероризма, правоприлагане, сигурност на документите и управление на границите. 
В момента 40 страни са включени в списъка на Вашингтон и за техни граждани не се изискват визи за престой до три 
месеца. 
 
√ Трудно е да се предвиди покачване на петролните цени, коментира руският енергиен министър 
Руският министър на енергетиката Николай Шулгинов сподели, че е трудно да се предвиди дали цените на петрола ще 
достигнат исторически върхове, подобно на тези на природния гаа, тъй като това ще зависи от търсенето. 
Николай Шулгинов е бивш главен изпълнителен директор на държавния енергиен доставчик RusHydro, който пое поста на 
енергиен министър, след като Александър Новак беше повишен до вицепремиер. 
Според Шулгинов обаче очакването е търсенето на петрол да се възстанови до нивата си отпреди пандемията до края на 
2022 г. 
Министърът също така отбеляза, че на предстоящата среща във формата "ОПЕК +" на 4 ноември Русия ще поиска от 
петролния алианс да продължава да се придържа към споразумението за постепенно увеличаване на производството на 
петрол с 400 000 барела на ден през всеки един следващ месец. 
Междувременно Лари Финк, главен изпълнителен директор на най-големия инвестиционен фонд в света BlackRock, 
посочи, че има голяма вероятност петролът да достигне 100 долара за барел. 
Финк, който говори на конференцията Future Investment Initiative в Саудитска Арабия, също така призова за повече 
сътрудничество между публичния и частния сектор за справяне с глобалните предизвикателства като изменението на 
климата. 
По време на търговията във вторник петролните фючърси отстъпиха слабо от многогодишните върхове, достигнати ден по-
рано. 
Фючърсите на петрола Брент поевтиняха по-рано през днешната търговия към 84,60 долара за барел, от където обаче 
последва ново тяхно поскъпване към 85,50 долара, след като в понеделник (25 октомври) те достигнаха нов тригодишен 
ценови пик от 86,10 долара за барел - най-високо ценово ниво от октомври 2018 г., отправяйки поглед към ценовия връх 
от септември 2018 г. около 86,74 долара за барел. 
Фючърсите на американския лек суров петрол WTI пък се понижиха по-рано днес малко под 83 долара за барел, след което 
обаче отново поскъпнаха към 84,00 долара за барел, прицелвайки отново вчерашния 7-годиен ценови връх от 86,74 долара 
-  най-високо ценово ниво от октомври 2014 г. 
 
√ Австралия премахва забраната за пътувания в чужбина  
Австралия ще премахне забраната за граждани да пътуват в чужбина без разрешение, обяви правителството, цитирано от 
АФП. 
Границите на страната ще бъдат отворени за квалифицирани работници и международни студенти до края на годината. 
Повече от 18 месеца след като Австралия затвори международните си граници, напълно ваксинираните граждани ще 
ползват облекчения при желание да пътуват извън страната, се казва в съвместно изявление на министерствата на 
здравеопазването и на вътрешните работи. 
Процентът на ваксинирани с двойна доза за възрастни в Австралия се приближи до целта - 80. 
Днес властите в страната одобриха бустерна доза ваксина за всички над 18-годишна възраст. Очаква се трета доза да бъде 
предлагана на цялото население от следващия месец. 
 
БНТ 
 
√ Радев след среща с фармацевтите: Ще помоля институциите да потърсят решение на вашите проблеми  
Българите трябва да имат надежден достъп до лекарства. Това каза президентът Румен Радев след среща с представители 
на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България. 
Срещата е след като в понеделник фармацевтите изпратиха писмо до медиите, в което 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. 
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"Проблемите, изложени във вашето писмо изискват и промяна в нормативната база, изискват и диалог. Като 
президент не се меся в работата на изпълнителната власт и на НЗОК. Трябва да се търсят обаче такива законови 
решения, които да отговорят на вашите проблеми. Как да се търси решение на вашия проблем без законови промени 
- ще помоля институциите да потърсят решение, каза президентът Радев. 
Според фармацевтите отношението към тях е "меко казано враждебно". 
"Осъзнаваме, че правителството е служебно, но това е период с остра ковид криза  и вече е доказано, че 
фармацевтите са най-достъпните здравни специалисти. Направили сме нашите анализи и изчисления и сега е 
моментът дискриминационното отношение към нас да бъде променено", казаха представителите на съсловната 
организация. 
Доказахте, че въпреки че правителството е служебно, сте способен да извършите реформи. Ние виждаме във вас един 
обединяващ фактор в условия на нарушен диалог. Признаваме водещата роля на лекарите, ние обаче сме тези, които имат 
експертизата по лекарствата. Затова искаме подкрепа и за фармацевтите, които работят в откритите аптеки, са категорични 
от организацията. 
По техните думи финансовата рамка на тази подкрепа е незначителна. 
От 1 декември от 100 000 лева до половин милион са нужни за подпомагане на фармацевтите до края на годината. Сега е 
моментът да се заложи проект за нова наредба от 1.01.2021, стана ясно от срещата. 
Социалният министър Гълъб Донев заяви: Това, което може да бъде направено бързо без законови промени, може да се 
случи в диалог между всички институции. Недопустимо е в 21 век да има населени места без фармацевтична грижа. Трябва 
да се търсят разумни решения в полза на българските граждани. 
"При достатъчно мотивация с помощ от държавата ще направим необходимото за млади колеги в далечните и трудно 
достъпни населени места", заяви проф. Сербезова. 
 
√ Стефан Янев и вицепрезидентът на Виетнам обсъдиха търговските връзки между двете страни  
Двустранните отношения между България и Виетнам се развиват възходящо и е налице потенциал за тяхното 
задълбочаване. И за двете страни ще бъде от полза да търсим възможности за разширяване на зоните от традиционен 
интерес за икономическо сътрудничество. Това заяви министър-председателят Стефан Янев по време на срещата му с 
вицепрезидента на Социалистическа република Виетнам Во Тхи Ан Суан. 
В рамките на разговора им в Министерския съвет беше поставен акцент върху възможностите за насърчаване на 
търговските връзки между България и Виетнам и на двустранните бизнес контакти, което ща даде благоприятно отражение 
и върху инвестициите. В отговор на проявения интерес от виетнамска страна относно възможностите на България за 
производство на суровини от хранително-вкусовата промишленост, на срещата беше изразено желание да бъде обменен 
опит в тази сфера и да се търсят нови възможности за сътрудничество. 
Образованието и културата също бяха откроени на срещата като ключови сфери, в които България и Виетнам имат 
потенциал да задълбочат партньорството си. В контекста на 70-годишнината от установяването на двустранните 
дипломатически отношения, чествана през изминалата година, беше поставен акцент и върху значението на връзките 
между хората. Подчертано беше приятелството между двата народа и взаимното уважение, които имат богата история в 
продължение на повече от седем десетилетия. 
Министър-председателят Стефан Янев приветства сключените през последните години основополагащи споразумения 
между Европейския съюз и Виетнам, включително в сферата на инвестициите и търговията, които превръщат Виетнам в 
модел за развитието на отношенията на ЕС с държавите от Югоизточна Азия. Българският премиер открои ползите за 
България и Виетнам от взаимодействието между ЕС и държавите от АСЕАН. Янев беше категоричен, че наред с това 
двустранните контакти на най-високо ниво между България и Виетнам трябва да продължат да бъдат все така активни, за 
да може двете страни да се възползват в максимална степен от ползите от задълбочаване на сътрудничеството си. 
 
√ Гълъб Донев: Зеленият сертификат не нарушава трудовите права  
Зеленият сертификат не ограничава трудовите права на хората, заяви в "Денят започва" служебният вицепремиер и 
министър на труда и социалната политика Гълъб Донев. 
Той изтъкна, че в настоящата обстановка е допустимо да се въвеждат ограничения, за да се запази здравето и живота на 
населението и това е потвърдено с решения на Европейския съд за правата на човека и на българския Върховен 
административен съд. 
"Единственият начин да ограничим разпространението на вируса е с въведените мерки" - каза Гълъб Донев. 
Той напомни, че работодателите нямат право да принуждават работниците си да се ваксинират. Ако служител, заемащ 
позиция, за която се изисква зелен сертификат, не желае да се ваксинира, може да се тества. 
Всички работодатели, чийто сфери на дейност попадат в изискванията за зелен сертификат, имат право да получат 
безплатни антигенни тестове от РЗИ след заявка. Цената на пробовземането от 10 лева на тест обаче може да се спести 
единствено, ако работодателят осигури свое медицинско лице. В такъв случай резултатите от тестовете ще важат само за 
нуждите на преприятието, защото няма да са вписани в системата от оторизирана лаборатория. 
По думите на служебния вицепремиер за момента въведените мерки не се отразяват на безработицата у нас, която остава 
на ниско ниво. 
По повод искането на синдикатите за вдигане на доходите у нас Гълъб Донев изтъкна, че според него има възможности за 
увеличение на минималната работна заплата. Дали това ще се случи и какво ще е увеличението обаче трябва да се реши 
след преговори със социалните партньори. 
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Дали ще се запази добавката от 120 лева за пенсионерите и догодина е решение, което трябва да вземе следващото 
народно събрание, добави Донев. При всички случаи обаче размерът на пенсиите ще се увеличи в края на декември заради 
новата формула, заложена в актуализацията на бюджета за тази година. 
Целият разговор вижте във видеото. 
 
√ Министър Балтова: Средства за туризма има, трябва съгласие за разпределянето им  
Туроператорите вчера излязоха на протест заради липсата на средства от правителството за ликвидност и възстановяване 
на парите на клиентите им. В студиото на "Денят започва" служебният министър на туризма Стела Балтова коментира какви 
мерки ще бъдат предприети за бранша. 
"Сектор туризъм се намира в една безпрецедентна ситуация. Тя такава в Европа и по целия свят. Осигурени са 70 
милиона лева, но се наблюдава едно забавяне от правна и финансова гледна точка как тези средства ще бъдат 
разпределени. Вече е разработено и съгласувано необходимото", заяви тя. 
Едната част от средствата, около 30 милиона, е държавна помощ и за нея трябва да се получи разрешение от Европейската 
комисия. Втората част също е разпределена - 30 милиона лева са посочени като безвъзмездна помощ, без обаче да има 
ясен план как да бъдат разпределени. Други 6 милиона са предвидени за туроператорите. 
Според министъра има решение за разпределението на средствата, но се чака съгласие от всички институции. 
"Празнината, която беше допусната с актуализирания бюджет, да не бъде посочено как точно да бъдат разходвани 
средствата, отне достатъчно време, в което ние да съгласуваме тези процедури, да се направят консултации. Върви 
в ход, отговорността е много голяма и наша и ние сме в постоянен контакт с колегите", заяви Балтова. 
Дали ще има локдаун трябва да решат здравните власти. Решението на зеления сертификат е съгласувано с туристическия 
сектор, направени са неколкократни срещи и мярката е подкрепена от бизнеса. 
Стела Балтова обясни още, че покрай пандемията много фирми са загубили част от служителите си. 
"Немалко фирми от средни се превърнаха в малки, малките се превърнаха в микрокомпании. Това е една ситуация, 
която се наблюдава не само в България но и в ЕС. Хората искат перспектива и задачата на държавата е да им покаже 
тази стратегическа перспектива и да им даде визия за развитието на сектора", каза още министърът. 
В трите ни зимни курорта към момента няма хотели, предвидени за карантина. Това трябва да бъде решено другата 
седмица, но министър Балтова е категорична, че такива места трябва да има. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Фалшивите новини - как да ги разпознаваме?  
Заедно с коронавируса плъзна и друга зараза - тази на фалшивите новини. Научна и виртуална реалност се впуснаха в битка 
на фона на страха на хората. Немалко са случаите, когато фалшивите новини взимаха победа в тази битка. В "Денят започва" 
темата коментираха експертът по дигитален маркетинг Жостин Томс и доц. Александър Христов - специалист "Връзки с 
обществеността" и преподавател в УНСС. 
"Неофициалната информация се бори с официална информация и понеже говорим в контекста на пандемията, в 
нашата страна, както в много други официалната информация липсва", каза доц. Александър Христов. 
Фалшивите новини са лесно смилаеми, и когато са успешни, те звучат изключително достоверно. Като експлоатират 
страховете на хората, те наистина засягат нещо, на което лесно може да повярваш. 
"Когато ние отидем в гората, ние чуваме кълвача, той е много шумен, но това не значи, че само той живее там. Така 
е и с механизмите - това са установени механизми на пропаганда, описани още преди 100 години. В момента това 
нещо ескалира със социалните мрежи, които позволяват всичко да се разпространява много по-бързо", обясни Жостин 
Томс. 
По-лесно се играе със страха и негативното, допълни тя. Според доц. Христов когато хората не са информирани и не  са 
достатъчно навътре в темата, те вярват и разпространяват фалшиви новини в опит да предпазят своите близки. 
"Тук отговорността е на институциите и смятам, че недоверието в официалните източници беше поставено още 
през миналата година, когато комуникацията беше тип "яко ще се мре", черни чували, а и действията бяха 
сравнително хаотични", заяви доц. Христов. 
Фалшивите новини са само част от проблема, затова ЕС възприе понятието дезинформация, тъй като в цялото море от 
данни, изтичат и вече стари, обявени и ненужни неща. 
Според двамата експерти всеки един от нас също носи отговорност за това какво споделя в мрежата. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Без общи мерки: Държавите от ЕС сами ще решават как ще се справят с високите цени на тока  
Министрите на енергетиката на страните от ЕС не успяха да се споразумеят за общи мерки за спиране на ценовата криза 
на пазара на енергия. Вчера те се събраха на извънредно заседание в Люксембург, за да обсъдят драстичното увеличаване 
на сметките за потребителите. Държавите от ЕС сами ще преценяват как да противодействат на увеличението и дали да 
въведат краткосрочни или дългосрочни мерки. 
Енергийният микс на отделните държави в ЕС е много различен, различни са и данъчните ставки и икономическата 
ситуация. Затова според еврокомисаря по енергетиката е много трудно да се намери единно решение за справяне с 
ценовата криза. Еврокомисията предложи преди две седмици набор от мерки като намаляване на данъците за бизнеса 
или подпомагате на най-уязвимите домакинства чрез ваучери или разсрочване на сметки. 
"Мисля, че най-окуражаващото послание дойде от няколко министри, които съобщиха, че на национално ниво вече са 
взети някои от мерките, които бяха предложени от Европейската комисия. В този момент 19 правителства на 

https://bntnews.bg/news/galab-donev-zeleniyat-sertifikat-ne-narushava-trudovite-prava-1173187news.html
https://bntnews.bg/news/ministar-baltova-sredstva-za-turizma-ima-tryabva-saglasie-za-razpredelyaneto-im-1173184news.html
https://bntnews.bg/news/falshivite-novini-kak-da-gi-razpoznavame-1173182news.html
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държави от ЕС са обявили намерение или пък вече са привели в действие мерки, които да смекчат въздействието на 
високите цени върху потребителите", заяви еврокомисарят по енергетиката Кадри Самсон. 
Някои от държавите, сред които са Франция и Испания, настояват за структурна реформа на енергийния пазар на ЕС и за 
въвеждането на система на съвместно купуване на газ. Засега обаче тази идея не намира всеобща подкрепа. Част от 
държавите, сред които е и Германия, смятат, че няма нужда от реформа на пазара на енергия. Според тях високите цени 
на енергията са временно решение. Еврокомисията настоява, че единственото трайно решение на кризата е 
възобновяемата енергия и зеленият преход. Но и по тази тема държавите се разминават в позициите си. 
 
√ Ангела Меркел стана служебен канцлер на Германия 
Ангела Меркел получи документите си за освобождаване от канцлерския пост. 
В първия ден на новия парламент, управлявалата 16 години Меркел официално стана служебен канцлер. Тя ще остане на 
поста до постигането на коалиционно споразумение между партиите, получили най-високо доверие на изборите. 
През следващата седмица Ангела Меркел ще представлява Германия на конференцията за климата в Глазгоу, след което 
ще се включи и в срещата на страните от Г-20 в Италия. 
 
Капитал 
 
√ Когато персоналът е без зелен сертификат 
Какви са опциите пред работодателите, чиито бизнеси са в обхвата на ограниченията, а служителите отказват да 
се ваксинират  
Отказът на работника да се ваксинира срещу COVID-19 не е дисциплинарно нарушение и не може да служи като основание 
за дисциплинарно уволнение. Това коментираха пред "Капитал" столични адвокати от водещи кантори, пред които 
поставихме въпроса какви са опциите пред работодателите, чийто бизнес е засегнат от новите противоепидемични мерки, 
наложени от здравния министър. Най-общо мерките задължават работодателите от доста широк кръг от бизнеси да 
допускат до работа само работници и служители, които са ваксинирани, преболедували или пък имат отрицателен 
PCR/антигенен тест с определен срок на валидност. 
Към момента ваксинирането и тестването за ковид не са въведени като задължително изискване нито в закона, нито пък 
могат да бъдат вкарани като условие в трудовия договор. По тази причина отказът на работника/служителя да се ваксинира 
или тества регулярно, за да представи на работодателя необходимия сертификат, не може да се счита за някакво виновно 
поведение, което да е основание за търсене на дисциплинарна отговорност. 
В тези случаи единствената оставаща възможност за работодателя за нормалното продължаване на търговската му 
дейност би била да организира регулярно тестване на персонала си за допускане до работното място, коментира за 
"Капитал" адв. Иван Володиев ("Попов, Арнаудов и партньори"). Ако работодателят не е готов да се ангажира с разноски 
и организация, за да тества регулярно служителите си, той би могъл да прати тези, които нямат в сертификати в режим на 
хоум офис (ако естеството на работата им позволява това), или да ги прати на други обекти, коментира адв. Енчо Динев 
(Адвокатско съдружие "Динев, Мандажиева, Близнакова и Калдамуков"). Ако това не е възможно, работодателят има 
опцията да прекрати трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор, 
коментира адв. Динев, като подчертава, че до момента няма съдебна практика по въпроса. 
Ограниченията 
Заповедта на здравния министър от средата на миналата седмица въвежда две категории забрани. 
Първата е за болници, онкологични центрове, диализните центрове, хосписи и домове за възрастни хора, т.е. заведения, 
които не могат да преустановят дейността си. Работодателите в тези заведения са длъжни да допускат до работа само само 
служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване. 
Втората категория ограничения са предвидени за бизнеси, които изрично се затварят заради пандемичната криза - 
магазини с площ над 300 кв.м, молове, заведения за обществено хранене, барове, хотели, спортни зали, фитнеси, СПА 
центрове, басейни, музеи, театри, кина, галерии, конференции, концертни зали, циркове, хотели, ресторанти и заведения 
към тях, присъствено обучение в университетите, езикови школи и други образователни центрове, спортни събития, 
събори, фестивали и др. подобни 
Тези бизнеси и обекти могат да продължат да функционират само ако: 

• персоналът в съответния обект (лицата, заети с мероприятието) е 100% ваксиниран/преболедувал/ с негативен 
резултат от тест; 

• създадена е организация в обектите да бъдат допускани само лица (клиенти, посетители, студенти), които са 
ваксинирани/преболедували/с тест, ако са над 18 години. 

Изрично в заповедта са посочени и изключенията, за които преустановяването на дейността не важи, съответно там не се 
налага и изискването за 100% зелени сертификати за персонала и клиентите - това са магазините, които предлагат 
предимно хранителни стоки, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, доставчиците на пощенски и 
куриерски услуги, застрахователите, доставчиците на платежни услуги и офисите на телекомуникационните 
оператори, независимо дали са самостоятелни обекти или са разположени в търговски център тип МОЛ. За тези 
заведения, както и за останалите видове работни места в страната важат общите противоепидемични мерки, включващи 
носене на маски, спазване на отстояние, прегради и др. 
За останалите обаче се появиха изисквания, но които работодателите много трудно могат да реагират. 
Предизвикателства за работодателите 
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Ограниченията, заложени в заповедта на министъра на здравеопазването, създават редица правни и фактически 
предизвикателства пред работодателите, коментира адв. Иван Володиев. Същевременно промените в Кодекса на труда 
от 2020 г., които бяха въведени именно с цел да отговорят на възникналите проблеми с оглед корона кризата - например 
възможността за едностранно въвеждане на надомна работа/работа от разстояние или предоставяне ползването на 
платен годишен отпуск без съгласието на работника/служителя, не могат да намерят практическо приложениe за 
бизнесите и дейностите, които сега са засегнати от новите мерки - както заради характера на дейността, така и поради вида 
на ограниченията и изискванията. 
Става дума за работа, чието осъществяване предполага физическото присъствие на служители - хотели, ресторанти, 
магазини, молове и др. Работодателите в тези засегнати сектори са длъжни да не допускат до работното им място 
служителите, които нямат зелен сертификат, но това по никакъв начин не ограничава правото на засегнатите работници и 
служители да получават своето брутно трудово възнаграждение, коментира адв. Володиев. Така, за да не се налага да 
преустановят своята дейност, работодателите следва да разполагат с достатъчно персонал, при който е налице някое от 
заложените условия за издаване на зелен сертификат - ваксинация, доказано преболедуване или отрицателен 
PCR/антигенен тест. 
И понеже законът не предвижда задължителна ваксинация, отказът на персонала да се ваксинира не представлява 
дисциплинарно нарушение и работодателят не разполага с правни средства да го задължи за това. В същото време законът 
не прави разграничение между лицата, които могат да бъдат ваксинирани, и такива, за които поради обективни 
медицински причини би било невъзможно и противопоказно да се ваксинация. 
Така предвид често срещаните в практиката случаи, в които лицата прекарват вируса, без официално потвърждение от 
PCR/антигенен тест, единствената оставаща възможност за работодателя за нормалното продължаване на търговската му 
дейност е да организира регулярно тестване на персонала си за допускане до работното място, което пък е свързана с 
допълнителна финансова тежест, коментира адв. Володиев. На базата на всичко това той прави извода, че изискванията в 
заповедта на министъра създават сериозни предизвикателства пред работодателите в засегнатите сектори. Според него е 
необходимо прецизиране на правната уредба, за да се уредят по подходящ начин трудовоправните отношения между 
работодатели и служители в контекста на новите изисквания за наличие на зелен сертификат. 
Уволнение поради обективна невъзможност да се изпълнява работата 
Работодателите са длъжни да се съобразяват със заповедта, докато тя действа, включително и заради общото им 
задължение да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд. И ако не спазят тези изисквания, подлежат на глоби, 
коментира адв. Енчо Динев. Същевременно те нямат основание да търсят дисциплинарна отговорност от 
работника/служителя, който откаже да се ваксинира или тества и да представи сертификат, защото това не представлява 
дисциплинарно нарушение. 
Но ако работникът не представи нито един от видовете документи, които се признават от заповедта, работодателят има 
опцията да прекрати трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор (чл. 
328, т.12 от Кодекса на труда), смята адв. Динев. Според практиката на ВКС, за да е законосъобразно проведено едно 
уволнение на това основание, тази невъзможност за неизпълнение на договора трябва да е обективна, т.е. да стои извън 
двете страни по трудовото правоотношение, казва адв. Динев и дава класическия пример - шофьор, на когото му е отнета 
шофьорската книжка за нарушение, обективно не може да изпълнява работата си до изтичане на срока на наказанието. 
В случая обаче не е съвсем същото - в обичайния случай за служителя по всяко време съществува възможност да изпълни 
условията, които му дават право да работи - да се ваксинира, да представи негативен тест или документ, че е преболедувал, 
казва адв. Динев. Обективна невъзможност би имало само при медицински противопоказания за ваксиниране, сочи той. 
За работодателя обаче това винаги е обективна невъзможност в контекста на ковид кризата, защото той не може да 
повлияе на поведението на работника или служителя. Същевременно както адвокат Динев, така и други адвокати 
подчертават, че няма съдебна практика, която да предскаже как съдилищата биха приели основанието обективна 
невъзможност. 
Адв. Енчо Динев: Въпрос на преценка и на добра воля е да се търси начин за хоум офис или преместване в друг обект 
"При всички случаи обаче, преди да пристъпи към прекратяване на договора, работодателят има опция да премисли дали 
има възможност съответният работник да си изпълнява трудовите задължения по някакъв друг начин извън офиса - ако и 
доколкото това е възможно поради естеството на неговата функция, поради което няма причина да го уволнява. Така 
например касиерът в магазина няма как да се изпрати да работи от вкъщи, но секретар, юрисконсулт, маркетинг мениджър 
и т.н. биха могли да си изпълняват функциите в режим хоум офис, в който няма нужда да се изискват сертификати, защото 
в такъв случай той реално е заплаха само за себе си и си за близките си. Друг вариант е на служителя, който не се е 
ваксинирал и не отговаря на другите изисквания, да се възложи временно - докато трае извънредната епидемична 
обстановка - да изпълнява работа на друг обект, за който ограниченията не важат. Това обаче е въпрос на добра воля от 
страна на работодателя и на възможности, разбира се." 
 
Дневник 
 
√ Служебният министър на вътрешните работи готви разкрития за престъпления с дъх на асфалт 
„Има данни за престъпления, които миришат на асфалт. Един известен и велик може би пътностроител от началото на 
годината до настоящия момент е превел в Обединените арабски емирства 21 млн. лв. Той е собственик на голяма пътна 
фирма. Дали са законни средствата и много други разкрития ще обявим след няколко дни", обеща служебният министър 
на вътрешните работи Бойко Рашков. 
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"Ще стане ясно след няколко дни - дали парите са законни и ще обявим други разкрития, които обществото заслужава да 
узнае. Например тази магистрала "Хемус", има ли за всеки лот изискуемите книжа, които са необходими, когато се започва 
строеж, както и дали е строено по законите в нашата страна", коментира вътрешният министър. 
Той добави, че предстоят разкрития и за негов предшественик, уличен по-рано в годините във връзки с наркотрафикант, 
от когото получавал заплащане. "В момента не мога да ви кажа името на този министър, както и на наркотрафиканта. Но 
материалите са в МВР, запознах се с тях лично - и скоро ще съобщим повече информация", каза Рашков. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
√ Макрорамка с три прогнози: време е за некризисен бюджет за 2022 г.  
Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ). 
В рамките само на последните три седмици Министерството на финансите, Българска народна банка и Международният 
валутен фонд публикуваха актуализирани макроикономически прогнози. Очакванията за основните икономически 
показатели през 2021 и 2022 г. са сходни, което е показателно за връщането към "нормалността" - нека припомним 
огромните различия в прогнозите и оценките за дълбочината на кризата и нужното време за възстановяване от пролетта 
и лятото на 2020 г. 
С цялата условност на идеята изобщо за прецизно прогнозиране на стопанската активност, все пак очертаната макрорамка 
може да помогне на бизнеса за по-добро планиране на следващата година. В много по-голяма степен, разбира се, 
състоянието на икономиката - инвестиции, потребление, външна среда, кредитна активност, заетост, доходи и т.н. - трябва 
да са във фокуса на внимание при формиране на параметрите на бюджетната политика за 2022 г. и отвъд. Какво все пак 
ни казват в анализите си тези институции? 
Икономиката през 2021 г. до голяма степен ще компенсира спада от кризисната 2020 г. Това е заложено в прогнозата на 
МВФ, докато МФ и БНБ са малко по-предпазливи - отчитайки някои негативни тенденции от средата на годината, като 
например проблемите в изпълнението на публичната инвестиционна програма. Ако гледаме данните за БВП само за 
второто тримесечие на 2021 г., вече сме достигнали нивото средно за 2019 г. Споровете кога точно "минаваме" 
предкризисния жалон обаче трябва да оставим на икономическите историци. И според двете прогнози, колкото и да са 
консервативни, ръстът на БВП през 2022 г. ще е по-висок - с други думи, евентуалното забавяне втората половина на 2021 
г. ще бъде наваксано. Реалният растеж на БВП ще бъде между 4,4% и 4,9% през 2022 г. - като до голяма степен разликата 
би отразявала колко "добре" се развият нещата до края на 2021 г. 
 

Графика: Реален ръст на БВП, 2021 и 2022 г. 
 

 
© БНБ, МФ, IMF 

 

• И в трите анализа се отчита бързият ръст на потреблението, движен от запазването на висока заетост и 
продължаващо нарастване на възнагражденията, както и на пенсиите. Основания за забавяне до края на 2021 г. 
се виждат в по-ниските от очакваното публични инвестиционни разходи, както и известното влошаване на бизнес 
климата в частния сектор през последните месеци. Прогнозите са за запазване на ниското ниво на безработицата 
и продължаване на ръста на заплатите и през 2022 г. , макар и с по-нисък темп. 

• Всички прогнози отчитат сериозните инфлационни тенденции. Към момента базовият сценарий е за ръст на 
потребителските цени за цялата 2021 г. към края на периода от 3,8%, като обаче през 2022 г. темпът ще се забави 
до около 2%. Инфлационната картина обуславя и значително по-бърз от предходни години очакван номинален 
ръст на БВП. Това е от особена важност за фиска, тъй като данъци и осигуровки се налагат върху номиналните 
стойности на реализираните продажби, печалби и доходи. Всъщност, както вече сме коментирали няколко пъти, 

https://www.dnevnik.bg/video/2021/10/26/4270108_slujebniiat_ministur_gotvi_razkritiia_za_prestupleniia/
https://ime.bg/bg/articles/makroramka-s-tri-prognozi-vreme-e-za-ne-krizisen-byudjet-za-2022-g/
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преизпълнението на приходите в последните няколко месеца се дължи частично и на инфлационните процеси. 
Това обаче е така в краткосрочен план и засега този сценарий се разглежда в публикуваните прогнози. Рискът от 
"изпускане" на инфлацията и дълъг процес на относително значимо нарастване на ценовото равнище в глобалната 
икономика обаче поставя много по-сериозни предизвикателства пред растежа, устойчивостта на публичните 
финанси и промяната в кредита и лихвените равнища. 

• Тук е нужно да уточним, че динамиката на цените на природния газ и електрическата енергия на европейските 
борси от последните дни и седмици не е отчетена в прогнозите. Краткосрочно тя няма да се отрази на индекса на 
потребителските цени - цената на парното и електроенергията за бита например са с фиксирани цени от юли поне 
до 1 януари 2022 г. По-съществени са обаче два въпроса, които засега нямат отговор - доколко ръстът на цените 
на свободния пазар ще повлияе на конкурентоспособността на големите енергийни потребители и в каква степен 
ще трябва да се повишат и цените за домакинствата от началото на 2022 г. Първият въпрос ще намери отговори 
буквално в идните седмици и месеци - до края на лятото все още нямаше индикации за забавяне на 
индустриалната активност и износа. Да не забравяме, че на глобалните пазари се повишиха и цените на редица 
суровини и изделия, които българските предприятия изнасят - в този смисъл, вдигат се както разходите, така и 
приходите; не е случайно и че няколко месеца след март отчитаме рекордни в историята стойности на износа. По-
трайно задържане на високи цени на енергията безспорно ще се пренесат върху общото ценово равнище и през 
2022 г., като ще окажат натиск за повече бюджетни разходи за компенсиране на поскъпването. 

• В прогнозите на БНБ и МФ се очаква постепенно охлаждане на кредитирането за домакинствата - основно на 
жилищните кредити. Това би дало известно отражение в по-ниска строителна активност и свързаните дейности. 

• Едно от основните допускания за 2022 г. е, че ще започне изпълнението на инвестиционните проекти по Плана за 
възстановяване и устойчивост. Отделно трябва да се завърши цикълът на проектите, финансирани по 
оперативните програми за периода 2014-2020 г. Това е основание за очаквано значително нарастване на 
капиталовите разходи и оттам - за сериозен принос към растежа на БВП. Доколко това ще се случи обаче е под 
сериозен въпрос с оглед политическата несигурност към момента. 

Тъжното е, че вместо фокус върху реформи и политики за икономически растеж след кризата, сега на дневен ред отново 
са тежкото състояние в болниците, ограниченията за бизнеси и дистанционното обучение на децата. Светъл лъч поне е 
постепенното "отделяне" на голяма част от стопанската активност от текущата динамика на пандемията, което позволява 
възстановяването както в глобалната икономика, така и в България да продължава. 
В обобщение - противно на предизборния патос, идващата 2022 г. ще бъде година на растеж. Ако има предизвикателства, 
те ще са по-скоро свързани с цените на енергията, на суровините, с общата инфлационна динамика, с прегряване на 
жилищния пазар и строителството, с липсата на квалифицирана работа ръка. 
Затова и планирането на бюджетните приоритети през 2022 г. и изобщо на първите задачи на новото управление, ако все 
пак такова бъде формирано, трябва да се "откъсне" от драматизма и извиненията на пандемията. Вместо това трябва да 
насочим внимание към ефективността на публичните разходи и към решаване на дългосрочни проблеми, ограничаващи 
потенциала за икономически просперитет. 
 
√ Срамно и безотговорно: стана ясно защо България едва крета 
Коментарът е препубликуван от "Дойче веле". 
Четвъртък, 21 октомври. В сила влиза тотален локдаун. Работят само магазините за стоки от първа необходимост, достъпни 
са само най-необходимите услуги. Полицейски час от 20:00 до 05:00. Присъствена работа е разрешена само в институции, 
които са необходими за непрекъснатото функциониране на икономиката и обществото. Забранени са всякакви публични 
прояви, както и частните събирания, освен в рамките на едно домакинство. Полицията следи за спазване на ограниченията. 
Високи глоби заплашват нарушителите. 
Грандиозно вайкане и протести 
Не, това не е хипотетичен сценарий, а описание на съвсем реални събития - локдаунът в Латвия. Описание, което ясно 
показва какво можеше да се случи и в България. Още повече че тук ситуацията с вируса и ваксините е не по-малко 
отчайваща - хиляди заразени, претоварени болници, стотици починали. И под 25% ваксинирани при над 50% в Латвия. 
На нас обаче поне засега всичко това ни се размина - въведеното тук на същия ден (21 октомври) изискване за зелен 
сертификат на практика не затваря нищо за никого. Но въпреки това последваха грандиозно вайкане, протести и бойкоти. 
Мимоходом да отбележим шокиращия факт, че у нас всекидневната смърт на 120, 150 или дори над 200 души не 
предизвиква абсолютно нищо. За разлика от дори частичните затруднения при достъпа до ресторант или мол. 
Българската специфика 
По отношение на протестите България не е изключение. Подобна (а някъде и още по-строга) мярка бе въведена на много 
места в Европа и почти навсякъде тя бе съпътствана от по-малки или по-масови протести. Някъде епизодично се стигна 
дори до сблъсъци с полицията и изблици на насилие. Българската специфика е в друго. 
Може тук-таме да е имало и някои изключения, но като цяло никъде в Европа основните партии - онези, които 
претендират, че са годни да управляват, че са сериозни и отговорни пред избирателите - не са подкрепяли, вдъхновявали 
и заставали зад тези протести и не са бойкотирали мерките срещу разпространението на заразата. За разлика от България. 
Тук почти всички партии, претендиращи за място в бъдещия парламент, на практика се разграничиха от новите мерки, 
подкрепиха, а някои даже изразиха готовност да оглавят съпротивата срещу тях. А тези една-две партии, които не го 
направиха открито, изкусно го увъртаха, за да не разбере никой дали са "за" или "против". 
Срамна безотговорност 

https://www.dw.com/bg/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0/a-59620011
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Първи и най-категорично против мерките в един глас се обявиха двете най-големи "системни" партии, които управляват 
страната през по-голямата част от последните десетилетия - ГЕРБ и БСП. Те подкрепиха "правилната реакция на 
българските граждани", поискаха незабавна оставка на здравния министър и отмяна на мерките, които според тях били 
нарушение на "конституционни права и на свободната воля за избор". Едните определиха здравния министър като "лъжец 
и измамник", а другите обявиха, че всеки час, в който той остава на поста си, бил "грубо погазване на избора на всеки 
българин да живее в свободна и демократична държава", както и "груба злоупотреба с доверието на хората". 
Същевременно никой от тях не казва какво трябва да се направи. Ясно е само, че са и против "латвийския вариант" на 
пълен локдаун. На практика излиза, че единствената алтернатива, която подкрепят с действията и исканията си, е пълен 
блокаж на здравната система: който оцелее - оцелее, който не - не. 
Защо България е такава 
Обяснението за това поведение е ясно - предизборната ситуация. Тя дава възможност още по-ясно да се види неистовата 
лакомия за власт, жертва на която стават здравият разум и обикновената човещина. В днешната драматична здравна криза 
това поведение на партиите е срамно, безотговорно и граничи с престъпление. И много ясно обяснява защо под 
управлението на такива партии в продължение на десетилетия страната едва крета, влачейки едни и същи вечно 
нерешими проблеми. 
 
√ Кьовеши назначи още четирима български европрокурори  
Службата на европейския главен прокурор съобщи във вторник, че е назначила още четирима делегирани прокурори от 
България, които ще работят на място по разследвания, свързани с правомощията на европейската прокуратура. 
Четиримата са част от допълнителните кандидати, които България трябваше да изпрати, след като през май европейският 
главен прокурор Лаура Кьовши отхвърли повечето предложени за работата заради резерви относно квалификацията им. 
През септември Висшият съдебен съвет направи повторен избор, след като Кьовеши посети София, настоявайки да й бъдат 
предложени нови кандидати. 
Европейската прокуратура засега отказа да съобщи имената на четиримата, както и на оставащите двама, които засега 
нямат одобрение за започване на работа. Изборът ще бъде обявен в следващите дни, заявиха от службата за "Дневник". 
От там посочиха, че продължава работата на групата, която преценява кандидатите по оставащите двама от 10-членната 
българска квота, без да се ангажират кога ще има мнение за тяхната пригодност за работа. 
По информация на lex.bg одобрените са прокурорите Анна Алексова, Виктор Тарчев и Станислав Стойков, както и 
спецсъдията Елена Попова. 
През септември прокурорската квота на ВСС предложи заместник окръжните прокурори на Перник Анита Джамалова и на 
Кюстендил Ивайло Илиев, както и прокурорите от софийската прокуратура Анна Алексова, Виктор Тарчев и Станислав 
Стойков, за европейски делегирани прокурори. Шестата кандидатура е на съдията от Специализирания наказателен съд 
Елена Попова. 
До момента Лаура Кьовеши е назначила 98 делегирани прокурори в 22-те европейски държави, които участват в 
европейската прокуратура. Най-много те са в Италия (15) и в Германия (11). Единствената държава, която не е предложила 
кандидати, е Словения. Първата операция на службата беше координирана от един от германските прокурори и беше 
свързана с неплащане на ДДС. Тя доведе до арест и обиск и в България във връзка с препродажба на луксозни автомобили. 
 
√ Енергийната реформа в ЕС се отлага за декември  
Европейската комисия не се ангажира с категоричен отговор дали ядрената енергия и природния газ ще бъдат 
класифицирани като преходни горива, които могат да бъдат финансирани от зелени инвестиции като част от енергийния 
преход. 
Еврокомисарят за енергетиката Кадри Симсон заяви след извънредна среща на енергийните министри от ЕС за ценовия 
скок в Люксембург във вторник, че комисията все още анализира мненията на своя мозъчен тръст и на експерти и не може 
да предвиди какво решение ще бъде взето. 
Комисията класифицира през пролетта видовете енергийни източници, които могат да се възприемат като чисти и да имат 
достъп до зелено финансиране, но остави ядрената енергетика и природния газ за по-късно. Миналата седмица 
председателят на еврокомисията Урсула фон дер Лайен каза, че ЕС се нуждае от стабилни източници на енергия, за да 
компенсира колебанията на енергийните цени и да осъществи зеления преход. Тя посочи ядрената енергия и природния 
газ като възможни преходни горива. 
В началото на октомври България и още 8 източноевропейски държави подкрепиха френската инициатива ядрената 
енергия да бъде класифицирана като чиста и посочиха, че тя ще увеличи енергийната независимост на ЕС, тъй като се 
произвежда в ЕС, позволявайки намаляване на СО2 емисиите. 
Словенският енергиен министър Йермей Врътовец заяви след срещата в Люксембург, че "много държави смятат, че 
ядрената енергия може да е част от дългосрочните решения", както и че няколко държави са поискали комисията да даде 
отговор възможно най-бързо дали я смята за чиста, но отказа повече подробности. 
Енергийната реформа се отлага за декември 
Междувременно намесата на Германия, Дания, Ирландия и шест други европейски държави, които се обявиха срещу 
реформи на пазара на електроенергия в ЕС, не позволи спешната среща на енергийните министри да излезе с по-
категорично мнение какво трябва да се направи, за да се увеличи устойчивостта на ЕС срещу кризи. 
Австрия, Германия, Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Люксембург, Латвия и Нидерландия настояха ЕС да не бърза с 
промените, тъй като причините за колебанията в цените са глобални. Вместо предложените от Франция и Испания 
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реформи те смятат, че ЕС трябва да се съсредоточи върху мерки за пестене на енергия и взаимно свързване на 15% от 
пазара на електроенергия в ЕС до 2030 г. 
Испания и още няколко държави настояват за промени в сегашната система за определяне на цената на електроенергията 
на едро, която зависи от последната електроцентрала, включена за задоволяване на общото търсене на електроенергия. 
Тъй като според европейските правила централите на изкопаеми горива последни се включват при повишаване на 
търсенето, газовите централи често определят цената в тази система, която според Испания е несправедлива, тъй като 
евтината възобновяема енергия се продава на същата цена като по-скъпата енергия на базата на изкопаеми горива. 
Европейската комисия заяви, че ще проучи дали пазарът на електроенергия в ЕС функционира добре, но няма 
доказателства, които да предполагат, че различна система би защитила по-добре страните от скока на енергийните 
разходи. 
В средата на ноември ще са готови предварителни резултати от поръчания от европейските лидери анализ на пазарите на 
газ, електричество и търговията с CO2 квоти. На базата на него еврокомисията ще предложи до декември законодателен 
пакет за промени, от които ще стане ясно дали ще се избере европейски подход, или всяка държава ще трябва да се 
реформира самостоятелно. 
Симсон каза, че тогава ще станат ясни и повече подробности по инициативата за общи поръчки за внос на природен газ. 
Тя поясни, че схемата ще бъде доброволна и ще позволи на националните регулатори и на частни оператори в различни 
държави да се обединяват за общи поръчки, но все още не е решено кой ще плаща разходите за участието в поръчката, за 
преноса и за съхраняването на общите количества. Възможността няма да засегне правото на частни доставчици на газ да 
сключват дългосрочни договори или да купуват количества на спотовите пазари, като двата вида доставки ще съществуват 
паралелно. 
 
√ Гърция все пак ще спре централите на въглища до 2028 вместо до 2025 г.  
Гърция ще спре производството на електроенергия от въглища до 2028 г., потвърди отново гръцкият премиер Кириакос 
Мицотакис на срещата на върха на Близкоизточната зелена инициатива в столицата на Саудитска Арабия Рияд, съобщи 
АНА-МПА, цитирана от БТА. 
Той заяви, че като член на Европейския съюз Гърция се е ангажирала да участва в постигането на целта Европа да стане 
първият климатично неутрален континент до 2050 г., за което трябва да намали парниковите газове с 55 процента до 2030 
г. "За да постигнем тази амбициозна цел, предприемаме редица от важни инициативи. Най-важната от тях е да спрем 
производството на електрическа енергия от въглища най-късно до 2028 г.", подчерта гръцкият премиер. 
Преди близо месец Мицотакис допусна, че затварянето на централите може да стане още през 2025 г., след като 2028 г. бе 
посочена като първоначален краен срок. 
Мицотакис каза още, че Гърция полага значителни усилия за увеличаването на дела на възобновяемите енергийни 
източници и се надява да стане една от първите средиземноморски страни, които ще създадат условия за производство 
на електроенергия от офшорни вятърни паркове в морето. Съответните законодателни текстове се очаква да бъдат внесени 
за обществено обсъждане в следващите седмици. "Целта ни е да имаме 2 гигавата офшорна вятърна мощност до 2030 г. 
Общо имаме за цел да активираме над 25 млрд. евро инвестиции в усилията си да постигнем целта на зеления преход", 
каза Мицотакис. 
В Рияд той разговаря и със специалния пратеник на американския президент по въпросите на климата Джон Кери, пред 
когото представи сравнителните предимства на географското положение на Гърция, които могат да я направят център на 
регионалното сътрудничество в зелената енергия. 
Вчера гръцкият премиер се срещна с престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман. По-късно през деня 
той се завърна предсрочно в Атина заради смъртта на лидерката на Движението за промяна Фофи Генимата. В събота, 
докато откриваше същия форум, принц Мохамед обяви плановете на страната да стане въглеродно неутрална до 2060 г. 
 
√ Ердоган се отказа да гони посланиците и избегна опасна ескалация със Запада  
Турция и десет западни държави, сред които Съединените щати, Германия и Франция, направиха крачка назад, след като 
заплахата за изгонване на посланици обтегна рязко отношенията и срина стойността на лирата до рекордно ниско ниво. 
Президентът Реджеп Тайип Ердоган каза в събота, че е наредил на външното министерство да обяви посланиците за 
"персона нон грата", след като поискаха да бъде освободен бизнесменът и филантроп Осман Кавала. Той е в затвора от 
четири години без присъда заради обвинения, свързани с протестите от 2013 г. и неуспешния опит за преврат, а Ердоган 
го обвинява, че е "турска версия" на американския милиардер Джордж Сорос и с дневен ред за дестабилизация на 
страната. 
До понеделник обаче нито един от дипломатите не бе уведомен, а турската лира, загубила и преди това голяма част от 
стойността си, почти премина психологическия праг от 10 за долар. Същия ден Ердоган се обърна към турските граждани 
по телевизията след заседание на кабинета, на което темата бе обсъдена (и се очакваше окончателно решение), и часове 
след като засегнатите посолства заявиха, че се придържат към принципите за ненамеса във вътрешната политика. 
По думите му дипломатите получили "урок". 
"Целта ни е никога да не създаваме кризи, а да защитаваме правата, законите, честта и суверенитета в страната си. С новото 
изявление на някои посолства бе направена крачка назад от тази клевета срещу страната и народа ни. Вярвам, че тези 
посланици... ще са по-внимателни, когато става въпрос за суверенните права на Турция", каза той. 
Много коментатори очакваха Ердоган все пак да не изпълни заканата си заради рисковете, които тя създава. Посланиците, 
които щяха да бъдат изгонени, са на Германия, Франция, Канада, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Швеция, Дания 
и Финландия. 
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Обявяването им за нежелани би обтегнало още повече отношенията между Турция и Запада. Това би създало потенциал 
за най-големия разрив с Европа и САЩ, откакто Ердоган е на власт, икономически труден за страната момент дни преди 
срещата на страните от Г-20 в Рим. На нея държавният глава се надява на нов опит за лична среща с американския си колега 
Джо Байдън. 
Дипломатически източник на "Ройтерс" говори за план за намаляване на напрежението, обсъждан от американското 
посолство и турски представители, сред които външният министър Мевлют Чавушоглу и президентският съветник Ибрахим 
Калън. Според източника западните пратеници искали да разберат какъв ход би бил "приемлив" за Ердоган. 
 
√ Израел покани шефа на военновъздушните сили на ОАЕ на най-голямото си учение 
Израел провежда най-голямото си въздушно военно учение, на което е поканен да присъства ръководителят на 
военновъздушните сили на Обединените арабски емирства, предаде "Франс прес". Ученията се провеждат в момент, 
когато стратегическите планове на израелската армия за 2022 г. определят Иран като заплаха номер едно не само заради 
ядрената програма на Техеран, но и заради подобряването на възможностите на страната при ракетите и безпилотните 
бойни самолети. 
Израел организира ученията "Син флаг" на всеки две години от 2013 г. насам. Те се провеждат в южната пустиня Негев, 
като тази година в тях участват и седем други страни, включително Франция, САЩ, Индия, Германия и Великобритания. 
Това са първите полети на британските военновъздушни сили в Израел от създаването на тази държава през 1948 г., 
отбелязва "Франс прес". В ученията участват над 70 бойни самолета и 1500 военнослужещи. Това са най-големите 
въздушни учения, провеждани някога в Израел, заяви командващият на операциите на израелските военновъздушни сили 
Амир Лазар във военната база Овда. 
Вчера в страната пристигна командващият военната авиация на ОАЕ генерал Ибрахим Насер Мохамед ал Алауи. Той 
разговаря с командващия израелските военновъздушни сили генерал Амикам Норкин, който определи това като 
"исторически ден от много голямо значение" за двете армии. 
Днес се очаква ген. Ал Алауи да посети базата Овда, за да присъства на ученията. Неотдавнашните споразумения за 
нормализиране на отношенията между Израел и арабски страни "създадоха нови възможности за сътрудничество. Бихме 
искали да посрещнем емиратски военни самолети в Израел", добави ген. Лазар. 
Израелският премиер Нафтали Бенет, който беше поканен миналата седмица да посети ОАЕ, заяви, че ще направи това, 
но засега не е уточнена дата, отбелязва АФП. Израелските въоръжени сили заявяват, че военното учение не се концентрира 
върху Иран, но въпреки това го смятат за "демонстрация на сила" към Техеран. Според Израел ислямската република 
изнася свои дронове в Йемен, Сирия и Ливан. 
 
Мениджър 
 
√ Над 250 000 фирми ще получат отстъпка в цената на тока от 1 ноември  
Намаления от 15 до 30 лв. на мегаватчас ще получат със сметките за ток от 1 ноември над 250 хиляди фирми у нас след 
като Комисията за енергийно и водно регулиране вчера прие промени в методиката за определяне на цените на 
електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. Утвърдените изменения са в изпълнение на мерките, 
обявени от правителството и енергийния регулатор за ограничаване негативното влияние на скока на цените на свободния 
енергиен пазар. Те са насочени главно към малките и средни бизнес потребители, които са на свободния пазар на 
електроенергия, но не са сключили договор с търговец, а се снабдяват с електроенергия по цени на доставчик от последна 
инстанция (ДПИ). Това е най-скъпият начин за снабдяване, въведен с дисциплиниращ ефект, за да стимулира 
потребителите да сключат договор с търговец на електроенергия. Към момента в тази ситуация са около 256 хиляди 
небитови потребители, или 41% от всички потребители, купуващи електроенергия от свободния пазар. 
На практика, с това, което вчера прие КЕВР, се променя формулата, по която се определя цената на електроенергията от 
ДПИ, което ще позволи сметките на небитовите потребители на ДПИ да бъдат намалени с 15 лв. до 30 лева на MWh. 
Мярката е временна, за около 3 месеца, считано от 1 ноември т.г. като през това време фирмите, които купуват най-скъпия 
ток, трябва да си изберат доставчик и да сключат договор, за да излязат от сегмента със снабдяване от ДПИ, който е 
значително по-скъп. 
Съгласно Методиката средната продажна цена на електроенергията на ДПИ е обвързана с цената на електрическата 
енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ на организирания борсов пазар на електрическа енергия, като включва и 
компонента за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“. С приетите изменения, за посочения 3-месечен 
период, тази компонента ще бъде в размер на 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh, което ще намали средната продажна 
цена за клиенти на ДПИ. По този начин за малките небитови клиенти се осигурява допълнителен преходен период, през 
който те ще могат да сключат договор с доставчик по свой избор. 
Решението на регулатора за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия 
на ДПИ е изпратено за публикуване в „Държавен вестник“, с оглед нормативният акт да влезе в сила от 1 ноември 2021 г. 
 
√ Министърът на образованието стана академик  
Събранието на академиците към Българската академия на науките избра проф. Николай Денков за академик в областта на 
природоматематическите науки. Това става ясно от изявление на Софийския университет, където министърът на 
образованието работи в момента. 
Заедно с него, академични титли получават проф. Константин Хаджииванов, проф. Олег Мушкаров и проф. Николай 
Витанов. 
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Към момента академик Денков е преподавател във Факултета по химия и фармация на СУ, а академик Витанов е 
заместник-ректор по научната и проектната дейност, както и ръководител на катедра „Теоретична физика“ във Физическия 
факултет. Заедно с проф. Константин Хаджииванов, тримата влязоха в първите два процента на най-добрите учени в 
класация на Станфордския университет от началото на 2021 година. 
Академик Мушкаров работи в Института по математика и информатика на академията на науките, а академик 
Хаджииванов е част от Института по обща и неорганична химия. 
И четиримата нови академици са член-кореспонденти на БАН. 
 
√ Екоминистърът ще предложи за държавни награди участниците в операцията за Vera Su  
Министърът на околната среда и водите Асен Личев ще предложи за държавни отличия участниците в спасителната 
операция за кораба Vera Su. Това става ясно от съобщение на министерството на околната среда и водите. 
С приключване на действията по разтоварване и обезопасяване на кораба Vera Su е елиминиран рискът от замърсяване на 
морските води в района на защитената местност "Яйлата", а с това и рискът за здравето и поминъка на хората от региона, 
посочват от ведомството. 
Корабът бе изтеглен по-миналата нощ, след като се удари преди 36 дни в скалите край Камен бряг и вече е в района на 
пристанище Варна. Акцията по изтеглянето на кораба продължи повече от седем часа и в нея се включиха три влекача, а 
плавателния съд беше изтеглен 16 минути след полунощ. Преди това беше освободен от товара си. 
Екоминистърът Асен Личев приветствал благополучния край на спасителната операция по изтеглянето на авариралия 
кораб Vera Su. Той се обръща с признателност към всички участници в спасителния екип, отбелязват от екоминистерството. 
"Те осъществиха един сложен план в 9 стъпки, изпълнен с хирургична точност, и направиха така, щото обвиненията към 
държавата и морската общественост да отпаднат. Такава операция в тъмната част от деня може да се изпълни от малцина 
в света", посочват от ведомството на Личев. 
Министърът е възложил изготвяне на списък на участниците в спасителната операция, за да бъдат предложени за 
държавна почит. Той изказва признателност към наблюдаващите екипи на МОСВ, които в продължение на месец работиха 
в непрекъснат режим при нелеки условия за проследяване на състоянието на водите в Черно море, допълват от 
министерството.  
България очаква застрахователите на "Вера Су" да поемат разходите по изтеглянето и разтоварването на плавателния съд. 
В противен случай страната ни ще заведе иск срещу корабособственика и срещу застрахователя. Това заяви министърът на 
траспорта Христо Алексиев на брифинг в кораборемонтния завод "Одесос" във Варна. 
По думите на Христо Алексиев подобен инцидент не се е случвал в български води през последните 30 години, а страната 
ни не е имала никаква готовност да реагира в такава ситуация. 
"България е единствената европейска морска държава, която няма нито спасителен кораб, нито готов екипаж, нито каквато 
и да е готовонст за такива операции. Миналата година единственият български спасителен кораб "Перун" беше нарязан 
на скрап. И сега от скрап се наложи да правим много сложна спасителна операция. Успяхме да спасим екипажа, успяхме 
да запазим човешкия живот при една много сложна операция и тежки атмосферни условия. Успяхме да освободим товара 
от кораба и да опазим както околната среда, така и здравето на хората. Успяхме да изтеглим безопасно кораба при 
положение, че корабособственикът работеше в обратна посока – корабът да бъде потопен. Това също не се случи. Успяхме 
да го съживим и да бъде стациониран на спокоен пристан, където ще продължат някои операции", обясни министър 
Алексиев. 
Припомняме, че корабът Vera Su, плаващ под панамски флаг и превозващ над 3000 тона азотни торове, заседна край 
защитената местност на 20 септември с 9-членен екипаж на борда - шестима души от Турция, включително капитанът, и 
трима от Азербайджан. Първият опит за претоварване на карбамида на 26 септември завърши с неуспех, след като част от 
количеството се изсипа в морето. С баржи, осигурени от Европейската агенция за морска безопасност, в последните 
няколко дни втечненият карбамид бе изтеглен от товарното помещение на плавателния съд. 
Окръжната прокуратура в Добрич води разследване за инцидента с кораба. Капитанът и вторият помощник капитан са с 
постоянна мярка "задържане под стража". Двамата са привлечени към наказателна отговорност, че са допуснали корабът 
да заседне и така са създали опасност за живота на други хора и за значително увреждане на чужд имот. 
 
√ България сред петте държави в ЕС с най-голямо поскъпване на горивата през септември  
България се оказа сред петте държави в ЕС с най-силен ръст на цените на горивата и маслата за автомобили през 
септември, според оповестени вчера данни на Евростат. 
През деветия месец от годината е регистриран и най-силният досега ръст на цените на горивата в България, както и средно 
за целия ЕС. У нас годишният ръст е 28,2%, а за съюза - 22,9%. Държавата в ЕС с най-голям ръст на горивата през септември 
обаче е Люксембург с 30,7%. На второ място е Румъния - 29,3%, следвана от Словения с 28,7% и Полша с 28,5%. 
В същото време в Малта за трети пореден месец няма промени в цените на горивата, а най-ниски годишни темпове на 
инфлация при горивата и дмазочните масла за лични нужди са отчетени в Ирландия - 15%,Италия – 17,5%, Финландия – 
17,8% и Гърция - 18,1 процента. 
Резките колебания в цените на горивата в ЕС са характерни от две десетилетия насам като годишните темпове на инфлация 
варират от минус 20 до плюс 20 процента. Подобно рязко отклонение е било регистрирано преди десетилетие - от минус 
19 процента през юли 2009 година до плюс 20 процента през март 2010 година, посочват от Евростат. 
В последно време тази нестабилност обаче е още по-силно изразена, варирайки от минус 20 процента през май 2020 
година до плюс 23 процента през септември 2021 година, отбелязват от европейската статистическа служба. 
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За България по-специално цените на горивата започват да отчитат силни ежемесечни ръстове от април тази година след 
13 поредни месеца на спад заради пандемията, блокадите, по-слабото търсене заради ограниченията пред пътуванията и 
срива на цените на петрола на световните пазари. Най-силен спад в цените на горивата за лично ползване у нас от 22,3%, 
е отчетен през май 2020 г. 
 
√ ЕК инвестира 1,5 млрд. евро в новаторски проекти за чисти технологии  
Европейската комисия отправя втората покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти по линия на 
Фонда за иновации. Това е една от най-големите програми за демонстриране на новаторски нисковъглеродни технологии 
в света, финансирана от приходи от търгове за квоти за емисии по схемата на ЕС за търговия с емисии, 
съобщава пресслужбата на ЕК.  
С бюджет от 1,5 милиарда евро фондът ще финансира революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми 
източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден 
диоксид.  
Предвид значителния брой кандидати при първата покана за представяне на предложения и портфейла от силни проекти, 
Комисията опрости процеса на кандидатстване, който понастоящем се състои само от един етап. Това ще намали 
значително периода от подаването на заявлението до отпускането на безвъзмездни средства.  
Проектите ще бъдат оценявани в зависимост от техния потенциал за избягване на емисии на парникови газове, 
новаторския им потенциал, тяхната финансова и техническа издържаност и потенциала им за увеличаване на мащаба и 
разходната ефективност.  
Поканата е отворена за проекти от всички държави - членки на ЕС, Исландия и Норвегия до 3 март 2022 г. Проектите могат 
да бъдат подавани чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки, на който са публикувани повече 
подробности относно процедурата като цяло.   
 
√ Бум на инвестициите в стартъпи за зелени технологии  
Технологичните компании, работещи в сферата на борбата с изменението на климата, са набралите рекордните 32 млрд. 
долара от началото на годината, става ясно от доклад цитиран от Си Ен Би Си. 
Размерът на рисковия капитал, вливащ се в климатичните технологии през тази година, вече е задминал този за цялата 
2020 г., се посочва в доклада на фирмата за анализ на рисков капитал  Dealroom и промоционалната агенция London & 
Partners. 
Новината идва на фона на засиленото внимание на някой от най-големите инвеститори в света към стартъпите в областта 
на климатичните технологии. В понеделник главният изпълнителен директор на Blackrock Лари Финк заяви, че очаква 
следващите 1000 еднорога (компаниите с пазарна оценка от над 1 млрд. долара) да дойдат именно от този сектор. 
Миналата седмица основателят на Microsoft Бил Гейтс каза, че очаква да има осем или десет компании от сектора, които 
да достигнат мащабите на Tesla. 
В периода от 2016 до 2021 г. стартъпите в сектора на климата са събрали най-много пари в САЩ, като след тях се нареждат 
аналозите им в Китай, Швеция и Обединеното кралство. Според доклада Европа е най-бързо растящия регион в света при 
климатичните технологии. 
С изключение на района на Санфранциския залив в Калифорния, където се намира Силициевата долина, Лондон е домът 
на най-голямата концентрация от стартъпи, работещи по климатични технологии. 
Според доклада от подписването на Парижкото споразумение за климата през 2015 г. до днес са създадени 416 стартъпа 
в сектора. 
„Технологичната индустрия играе фундаментално важна роля в подпомагането на иновациите в борбата срещу 
изменението на климата“, каза Лора Ситрон, главен изпълнителен директор на London & Partners. 
Световните лидери и директорите на големи компании са поставени под голям натиск да намалят вредните емисии, тъй 
като учените предупреждават, че Земята бързо върви към климатична катастрофа. 
Докладът на Dealroom и London & Partners идва преди с Конференцията на ООН по изменението на климата COP26, която 
ще се състои в Глазгоу между 31 октомври и 12 ноември. 
 
√ Южна Корея и Филипините подписаха виртуално споразумение за свободна търговия  
Република Корея сключи споразумение за свободна търговия с Филипините за засилване на двустранните връзки. Това 
съобщи във вторник южнокорейското министерство на търговията, индустрията и енергетиката, предава ТАСС.  
Представители на двете държави в търговските преговори Йео Хан Гу и Рамон Лопес подписаха документа във вторник по 
време на виртуална церемония. Филипините ще премахнат митата с 96,5%, а Южна Корея - с 94,8% от вносните стоки. 
Манила също се съгласи да премахне митническите бариери за южнокорейските автомобили и авточасти.  
Страните започнаха работа по споразумението за свободна търговия през юни 2019 г. и оттогава проведоха пет кръга от 
преговори. Това е петото двустранно търговско споразумение на Южна Корея с членове на Асоциацията на нациите от 
Югоизточна Азия (АСЕАН) след Сингапур, Виетнам, Малайзия и Камбоджа.  
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа на фона на силните корпоративни отчети  
Европейските акции достигнаха седемседмичен връх в ранната търговия във вторник, след като силните финансови 
резултати на UBS, Reckitt Benckiser и други компании допринесоха за оптимизма относно сезона на отчетите за третото 
тримесечие, предаде Ройтерс 

https://tass.ru/ekonomika/12762293
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Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,6 пункта, или 0,55%, до 474,81 пункта, след като позитивните нагласи 
на пазара получиха тласък от рекордите на Уолстрийт. 
Немският показател DAX отчете ръст от 141,05 пункта, или 0,9%, до 15 740,28 пункта. Френският измерител CAC 40 се 
повиши с 41,05 пункта, или 0,61%, до 6 753,92 пункта. 
 Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 46,16 пункта, или 0,64%, до 7 268,98 пункта, подкрепен от 
силното представяне на производителя на потребителски стоки Reckitt Benckiser. Акциите на компанията поскъпнаха с 6%, 
след като тя повиши прогнозата си за приходите за цялата година на фона на по-добрите от очакваното продажби за 
третото тримесечие. 
UBS отчете най-високата си тримесечна печалба от 2015 г. насам. Най-големият мениджър на богатство в света заяви, че 
нетната му печалба за трето тримесечие е достигнала 2,3 млрд. долара, след като предходното тримесечие регистрира 
печалба от 2 млрд. долара. Очакванията бяха за печалба от 1,57 млрд. долара. Акциите на UBS поскъпнаха с 0,46% 
„Много компании се възползваха от високите цени, които искаха от потребителите“, коментира макро икономистът от 
Equiti Capital Стюърт Кол. Той очаква позитивен сезон на отчетите за европейските компании. 
„Фондовите пазари се справят много добре въпреки нарастващите цени на енергията, заплахата от по-високи лихви и 
покачването на доходността по облигациите. Всичко показва, че пазарите се чувстват комфортно в настоящите условия“, 
добави той. 
Въпреки че опасенията от нарастващите цени на суровините и проблемите с веригата на доставките водят до по-висока 
инфлация, добрите корпоративни отчети поставиха STOXX 600 на път към седмичен ръст през октомври, с който да бъдат 
заличени загубите от септември. 
Фокусът на пазарите ще бъде насочен върху срещата на Европейската централна банка в четвъртък, която ще се проведе 
на фона на  растящите инфлационни очаквания в еврозоната. По-рано ЕЦБ заяви, че ръстът на инфлацията ще бъде 
преходен и даде сигнал, че няма да затегне паричната си политика, докато нивото на инфлация не падне до целевата 
стойност от 2%. 
Акциите на Novartis поскъпнаха с 1,6%, след като швейцарският фармацевтичен гигант отчете ръст на оперативната печалба 
и прогнозира по-високи пик на продажбите на двете си най-популярни лекарства. 
Цената на книжата на Logitech се понижи с 6,25%, след като производителят на компютърна периферия потвърди 
прогнозата си за печалба през годината и предупреди за проблеми с веригата на доставки. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха повишения в понеделник, като Dow Jones и Standard & Poor’s 500 достигнаха 
нови рекордни върхове, докато инвеститорите чакаха финансовите отчети за тримесечието на големите технологични 
компании, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 64,13 пункта, или 0,18%, до 35 741,15 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 21,58 пункта, или 0,47%„ до 4 566,48 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq регистрира ръст от 136,51 пункта, или 0,9%, до 15 226,71 пункта, подкрепен от силното представяне на 
Tesla. 
Акциите на производителя на електрически автомобили скочиха с 12,66%, давайки на компанията на Илон Мъск пазарна 
капитализация от над 1 трлн. долара, след като Morgan Stanley повиши ценовата си цел за книжата на компанията от 900 
на 1200 долара. Скокът идва и след силния финансов отчет на фирмата за тримесечието и новината, че компанията за 
отдаване на автомобили под наем Hertz е поръчала 100 хил. превозни средства от Tesla. 
Резкият скок помогна на пазара да започне добре седмицата, която ще бъде белязана от редица корпоративни отчети. 
Технологичните гиганти Alphabet, Microsoft, Amazon и Apple ще представят финансовите си резултати за тримесечието през 
идните дни, като същото ще направят и компонентите на Dow - Caterpillar, Coca-Cola, Boeing и McDonald’s. 
„Това е седмицата, от която ще зависи целия сезон на отчетите. Нашите очаквания са за позитивни резултати“, коментира 
Алекс Чалоф от Bernstein Private Wealth Management. 
Цената на книжата на Facebook се повиши с 1,26%, след като в ранната търговия бе записан спад. Акциите на Apple останаха 
почти без промяна, докато тези на Amazon и Microsoft поевтиняха с 0,46% и 0,33%. 
Енергийните компании също записаха печалби на фона на поскъпването на петрола. Акциите на Exxon Mobil и Chevron 
поскъпнаха с 1,95% и 0,93%. 
Уолстрийт завърши миналата седмица със силни резултати  благодарение на добрите корпоративни отчети. Dow записа 
седмичен ръст от над 1%, а S&P 500 нарасна с 1,75. 
От 117-те компании в S&P 500, които са вече са отчели финансовите си резултати за тримесечието, 84% са надминали 
очакванията на анализаторите, сочат данните на Refinitiv. Очаква се печалбата на компаниите от S&P 500 да се увеличи с 
около 35% през третото тримесечие. 
На фона на оставащи четири търговски дни през октомври, всички водещи индекси са регистрирали солидни печалби за 
месеца. Dow и Nasdaq Composite са нараснали с повече от 5% до момента, докато S&P 500 е нараснал с 6%. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси во Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във 
вторник, предаде Ройтерс. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 505,6 пункта, или 1,77%, до 29 106,01 пункта. Акциите 
на Panasonic поскъпнаха с 5,64%, след като компанията показа по-усъвършенствана прототипна батерия за Tesla. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 12,22 пункта, или 0,34%, до 3 597,64 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 8,83 пункта, или 0,36%, до 2 424,39 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng изтри 93,76 пункта от стойността си, или 0,36%, завършвайки сесията при ниво от  26 038,27 пункта. 
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Загубите в Китай и Хонконг се дължат на притесненията, че Пекин може да въведе данък върху недвижимите имоти в някои 
райони. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира ръст от 28,54 пункта, или 0,94%, до 3 049,08 пункта, след като брутният 
вътрешен продукт на Южна Корея се повиши с 0,3% на сезонно коригирана база през третото тримесечие в сравнение с 
предходния тримесечен период. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 2,4 пункта, или 0,03%, до 7 443,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 3,19 пункта, или 0,56%, до 568,47 пункта. BGBX40 се понижи с 0,76 пункта, или 0,56%, до 132,44 пункта. BGTR30 
изтри 3,54 пункта от стойността си, или 0,55%, достигайки ниво от 645,38 пункта. BGREIT се понижи с 1,24 пункта, или 0,78%, 
до 157,16 пункта. 
 
√ Австралия планира да постигне нулеви нетни емисии до 2050 година  
Правителството на Австралия се е съгласило на постигане на нулеви нетни емисии до 2050 година, след като 
международните съюзници, лидери на щатите и бизнес общността в страната настояха за очертаване на подобен план. 
Десетки страни обявиха намеренията си за достигане на нулеви емисии, свързани с намаляването на парниковите газове 
в атмосферата, преди конференцията за климата на ООН в Глазгоу, която стартира в идната неделя, пише CNN. 
Планът, обявен от премиера Скот Морисън, идва след пробив в преговорите с членове на Националната партия, с която 
Либералите на министър-председателя имат дългогодишен съюз. 
Морисън не обяви нови ангажименти за намаляване на емисиите отвъд настоящата цел от 26-28% до 2030 година. Той 
отлагаше обещанията за нулеви нива на емисиите с месеци, въпреки че щатите и териториите в Австралия вече изразиха 
решителност за такива действия. 
 
√ Петролът поевтинява на фона на ръста на запасите в САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда на фона на данните, че запасите от суров петрол в САЩ са 
нараснали повече от очакваното през последната седмица, предаде Ройтерс. 
Към 8:30 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,56 долара, или 0,65%, до 85,84 долара за барел. Американският 
лек суров петрол WTI поевтиня с 0,72 долара, или 0,85%, до 83,93 долара за барел, след като миналата сесия поскъпна с 
1,1%. 
Според данните на Американския петролен институт запасите от суров петрол на САЩ са нараснали с 2,3 млн. барела през 
седмицата, завършила на 22 октомври. Очакванията бяха за ръст от 1,9 млн. барела. 
В същото време запасите от бензин са се увеличили с 500 хил. барела, а тези от дестилати с 1 млн,. барела, като прогнозата 
бе за понижение и на двата типа запаси. 
Макар че Брентът поскъпва през последните осем седмици, а WTI през последните десет, цените започват да изглеждат 
завишени, казват анализатори. 
„Като изключим по-бичи новини, което е възможно, предвид вчерашното развитие на пазара, може да видим прибиране 
на печалби при Брента и WTI, което би било добре за пазара“, казва Крейг Ерлам, старши пазар анализатор в OANDA. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пол по избор само ако си роден интерсексуален 
в. Труд - Децата пак в клас, ама не е сигурно 
в. Телеграф - Румънци рекламират Варна, Грък - Кюстендил 
в. Монитор - Дизелът у нас по-скъп от Турция и С. Мекедония  
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Провал на безплатните лекарства от джипитата. Лекарският съюз даде касата на прокурор 
в. 24 часа - 58% не виждат проблем с гражданството на Петков 
в. Труд - Бизнесът: Кабинетът ни обрича на фалит 
в. Труд - Държавата поема собствеността на Vera Su 
в. Телеграф - КС: Полът е само биологичен 
в. Телеграф - Учениците до 7-и клас на чина след две седмици 
в. Монитор - Всички набори с равни права за детската градина 
в. Монитор - Инфлацията скача над 6% в края на годината 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Акад. Николай Денков, министър на образованието и науката: Зелен сертификат и редовно тестване са 
единственият начин да се учи присъствено без риск 
в. Труд - Професор Андрей Пантев, историк и бивш депутат, пред "Труд": Българинът трябва да се промени, а не 
Конституцията 
в. Телеграф - Икономистът проф. Ганчо Т. Ганчев: Само парламент може да намали ДДС на тока 
в. Монитор - Новият шеф на СОС Георги Георгиев: Искаме справедливост за "Топлофикация", а не помощ или специално 
отношение 
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Водещи анализи  
в. 24 часа - Как Европа сама си докара шок с колите заради магнезия 
в. Труд - Ще попречат ли зелените сертификати на зелените чорапи? 
в. Телеграф - Локдаун на вота ще намали активността 
в. Монитор - Децата в училище тест за връщане към нормалността 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как държавата ще подпомогне най-уязвимите групи. Гост: Вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев. 
- След протеста на туроператорите как ще отговори държавата? Гост: Министърът на туризма Стела Балтова. 
- Как болниците се справят с ковид-пандемията? Гост: Зам. – председателят на Българската болнична асоциация 

Иван Тодоров и д-р Иван Колчаков, член на ръководството на УМБАЛ „Софиямед". 
- Как да разпознаваме фалшивите новини? Гост: Експертът по дигитален маркетинг Жюстин Томс и доц. Александър 

Христов, специалист по връзки с обществеността, преподавател в УНСС 
БТВ, "Тази сутрин" 

- За безплатните лекарства при личните лекари, парите за медиците на първа линия и поисканата оставка. Гост: 
Управителят на НЗОК проф. Петко Салчев 

- Могат ли тестовете за антитела да се приравнят със зеления сертификат? 
- Защо „златните момичета" не успяха да се сбогуват с публиката в Япония? Гост: Илиана Раева. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Как ще се отразят зелените сертификати и мерките срещу пандемията на икономиката? Гост: Кирил Петков от 

„Продължаваме промяната", Драгомир Стойнев от „БСП за България" и Мартин Димитров от „Демократична 
България" 

- Защо беше задържан от полицията ученикът, известен в социалните мрежи като „Ловеца на педофили"? 
- Изповедта на една майка - жертва на домашно насилие? Защо в продължение на години държавата е била 

неспособна да я защити от побоите и унижението? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 27 октомври 
София. 

- Oт 10.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще приеме представители на организации на българите 
в Република Северна Македония. 

- От 10.00 ч. в сградата на Министерски съвет ще се проведе заседание на служебното правителство. 
- От 10.00 часа в Конституционния съд ще се проведе заседание по делото, образувано по искане на народни 

представители от 46-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указа на президента 
за назначаване на Кирил Петков за служебен министър. Ще се гледа и делото по искане на главния прокурор за 
установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби 
към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно 
производство. 

- От 11.00 часа чрез платформата Zoom ще се състои заседание на Съвета за електронни медии, на което ще бъде 
избран генерален директор на Българското национално радио. 

- В 11.00 часа в БТА археологът проф. Николай Овчаров ще представи монументалeн труд „Античният и 
средновековен град Перперикон" - том І: открит е неизвестен досега начин на градоустройство в епохата на 
Римската империя. 

- От 13.30 часа онлайн ще се проведе онлайн уъркшоп за допълване на съществуващи и създаване на нови статии в 
българската Уикипедия. 

- От 13.30 часа в сградата на ВСС ще се проведе заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 
- От 14.00 часа онлайн ще се проведе събитие, посветено на ефективността на социалното подпомагане в страната 

и възможните решения в рамките на предстоящата дискусия за държавния бюджет за 2022 г. 
- От 15.00 часа в МРРБ министър Виолета Комитова ще даде пресконференция. 
- От 18.00 часа в Музей-галерия „Анел" ще бъде представена изложбата „Огледални жени" на Лили Кючукова. 
- От 19.00 часа в Софийската опера и балет ще бъде отбелязан 90-годишният юбилей на доайена сред българските 

диригенти маестро Борислав Иванов с концерта „Най-хубавото от Верди". 
*** 
Бобов дол. 

- От 12.30 ч. в Общината президентът Румен Радев ще проведе среща с ръководството на местната власт, а 13.00 ч. 
пред сградата той ще участва в отбелязване на Деня на града, ще произнесе приветствие и ще присъства на 
празничен водосвет. 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа в Дома на писателя проф. Калина Лукова ще представи стихосбирка „Новородени небеса" на Калина 
Телянова. 

*** 
Благоевград. 
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- От 11.00 часа в „22-ри Септември" ще се проведе пресконференция на председателя на Общинския съвет. 
- От 15.00 часа в зала „Скаптопара" ще се проведе Държавен личен шампионат по бокс за мъже. 

*** 
Варна. 

- От 18.00 часа в Градската художествена галерия ще се състои джаз концерт в рамките на Есенния салон на 
изкуствата. 

*** 
Добрич. 

- От 9.30 часа в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще започне пробно гласуване с демонстрационна машина за 
предстоящите избори. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще бъде представена постановката „Женско царство". 
*** 
Ловеч/с. Александрово. 

- От 12.45 ч. на входа на с. Александрово в посока Летница ще започне заснемане с дрон на участъци от 
автомагистрала „Хемус" на територията на област Ловеч, на което ще присъстват директорът на ГДНП главен 
комисар Станимир Станев и директорът на ОДМВР - Ловеч старши комисар Станислав Великов. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в къщата музей „Гео Милев" ще бъде представена постановката „Пътят". 
*** 
Търговище. 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще се състои концерт на група „Грамофон". 

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

