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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: В бюджет 2022 да се предвидят средства за съфинансиране по проектите от Плана за устойчивост 
За нас МРЗ трябва да се договоря между работодатели и синдикати на браншово ниво 
Интервю на Веселина Миланова с Васил Велев 
"Няма как при тази политическа ситуация да се спази закона -  два месеца преди края на годината да се внесе в 
НС проектобюджетът за следващата", каза пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. 
"Ние настояваме пред политическите партии да не се спира пътя ни към Еврозоната,  да се имат предвид изискванията за 
бюджетен дефицит, инфлация и средносрочната бюджетна рамка за 2022.  Да се запази макроикономическата стабилност 
и данъчната система, такава каквато е, допълни Велев. 
"Настояваме също в закона за бюджета за следваща година да се планират достатъчно средства за подкрепа на секторите, 
пострадали от пандемията и кризата. 
Настояваме да се запази мярката за подкрепа на заетостта и доходите на работещите в тези сектори. А също и подкрепа 
за фиксираните разходи на предприятията с голям спад на продажбите, за да не фалират и хората да има къде да се 
върнат", посочи още Велев. 
По думите му от АИКБ предлагат в бюджета за 2022 година да се предвидят и средства в подкрепа срещу свръхвисоките 
цени на електроенергията. 
"Ние сме против административното увеличение на МРЗ в момент на криза. Като имаме предвид, че има сектори, в които 
това може да стане, и в които не може. Затова трайната позиция на АИКБ е МРЗ да се договорят между работодатели 
синдикатите на браншово ниво и да бъдат различни за различните дейности. Така е и в Европа. И така се вдига средната 
работна заплата", заяви Велев. 
Според него в момента тече пренареждане на веригите за доставки, което е шанс за България. Нашите фирми се задъхват 
от поръчки и нови клиенти и имат потребност от увеличаване на капацитета си. 
"Затова в следващия бюджет трябва да се предвидят и средства за съфинансиране по проектите от Плана за устойчивост, 
защото до края на годината е ясно, че от него пари няма да вземем. Иначе ще закъснее подкрепата за инвестиции и за 
иновации, заложена в Плана", каза още Велев пред БНР. 
Още по темата в звуковия файл. 
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√ Васил Велев: Държавата може да спре инфлацията като компенсира адекватно бизнеса за рекордните цени на тока 
Настояваме за решение с обхват до края на зимата и което да отговаря на актуалните стойности на 
електроенергията на борсата, каза още той  
Държавата може едновременно да налага ограничения заради пандемията, но и да подпомага засегнатите бизнеси. 
Токова мнение изрази председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в ефира на БНТ. 
„Ние от година настояваме да има мярка, която да подкрепя фиксираните постоянни разходи на компаниите при рязък 
спад на продажбите им – нещо, което и временната рамка на ЕК за държавни помощи позволява и което се прави в много 
други страни“, каза той. И отбеляза, че в момента се намираме именно в такова положение – не са затворени обекти и 
бизнеси, но са им наложени ограничения за дейността, поради което оборотите им са спаднали значително. А в същото 
време постоянните разходи на фирмите си остават. Той припомни, че при пълен локдаун у нас влизаше в действие такава 
мярка. Според него обаче такава трябва да влиза в сила при спад на оборотите от 30%. 
Според Велев държавата е закъсняла с подготовката на такава мярка и е трябвало да бъде заложена още през лятото при 
съставянето на актуализацията на бюджета. И това е причината сега да се стигне до ситуацията, при която редица сектори 
на икономиката са изправени пред фалити, затваряне на бизнеси, освобождаване на работници, а причината е именно в 
това, че не могат да посрещнат постоянните си разходи заради намалението на приходите си, причина за което пък са 
новите ограничения срещу разпространението на коронавируса. 
По повод искането на синдикатите за увеличаване на заплатите заради голямата инфлация и поскъпването на редица 
хранителни и други стоки, Велев смята, че такава възможност има, но далеч не навсякъде. Според думите му кризата се 
развива много несиметрично, на много места и сектори има двуцифрени ръстове на производителността, от кото следва, 
че при някои компании е възможно. Като допълни и че в тези сектори и компании дори няма нужда от държавна подкрепа 
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за фиксираните разходи или пък за прилагане на мярката 60/40. Но пък тези сектори или компании имат нужда от 
възстановяване на част от разходите за електроенергия заради поскъпването. 
Председателят на АИКБ отбеляза, че бизнес организацията подкрепя зелените сертификати. Още повече, че при среща с 
туристическия бизнес е станало ясно, че това е по-добрата алтернатива от пълното затваряне. „Може да се каже, че той бе 
въведен по наше предложение“, отбеляза Велев. Той допълни и че апелът на работодателите е да се насърчи 
ваксинирането, защото това е най-сигурният начин да се ограничат тежките случаи и смъртността от COVID-19. “Но в 
случаите, когато това не се препоръчва по медицински причини, очевидно тестването е начинът да функционират 
предприятията“, отбеляза той. 
Според думите му мярката 60/40 е започнала отново да се прилага и за август и септември вече са изплатени средствата 
на първите предприятия, имащи право на нея и подали заявления. Неуспелите да подадат документи за тези два месеца 
имат време да го направят до края на този. Според Велев тя е могла да бъде и с по-добър дизайн, за което са апелирали и 
работодатели, и синдикати, но не се е случило, за съжаление. Той поясни, че има предвид въвеждането й да става при 20-
25% спад на оборотите, а не 30 на сто, както е. „Предвид инфлацията този 30-процентен спад е равен на 20% през м.г.“, 
отбеляза Велев. 
„От вчера бием камбаната, че има опити подкрепата за свръхвисоките цени на електроенергията да се намали и ограничи 
допълнително. Правителството реши да бъдат отпускани 110 лв. за всеки мегаватчас. Към днешна дата цената е 373 лв. за 
мегаватчас, от тях 110 ще се приспаднат. Но сега научаваме, че не били 110, а 110 с ДДС, т.е. ще се приспаднат 92 лв. Дори 
и 110 да се приспаднат, остават 263 лв., което е повече дори и от септемврийската цена, която беше 244 лв.“, каза Велев. 
Той подчерта, че при преговорите между държавата и бизнеса никога не е коментирано дали тази помощ ще включва ДДС 
или не, а също така цените, които се плащат на борсата, са без налога и на тази база се правят всички разчети. 
„Настояваме за решение във връзка с цената на електроенергията, което да важи до края на зимния сезон. Такова има, но 
не забелязваме активно да се работи по него – отрицателна цена „Задължения към обществото“. И то да бъде при цена, 
която да съответства на действителността, а не да е 3 пъти по-ниска от съществуващата в момента“, каза още Велев. И 
допълни, че такава мярка може да се финансира от Фонда за сигурност на електроенергийната система и свръхпечалбите 
на електроенергийните дружества. Така за бизнеса може да се постигнат умерени цени на тока в средносрочен план, 
вследствие на което ще се спре инфлацията, която в момента продължава да расте.  
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Времето за нова мярка в подкрепа на бизнеса беше проспано през лятото  
Ние от година настояваме да има мярка, която да подкрепя постоянните разходи на компаниите при рязък спад на 
продажбите. Това коментира в "Денят започва" по БНТ Васил Велев, председател на УС на АИКБ. Ние сме в такова 
положение, тъй като бизнесите не са напълно затворени, но са с ограничение в дейността, в същото време постоянните 
разходи си вървят, обясни той. 
Вместо през лятото да се изработи такава мярка, това време беше проспано. Имаше хора, които правеха пиар, вместо да 
правят такива разработки и сега стигаме до тази ситуация, че редица сектори са изправени пред затваряне и фалити. 
Домакинствата все по-осезаемо изпадат в една галопираща дупка с повишението на цените, коментира Пламен Димитров, 
президент на КНСБ. Той посочи като пример драстичното увеличение в цените на основни хранителни продукти като 
олиото. Трябва да се компенсират доходите с поне същия темп, който сме имали до момента. Даваме си сметка, че това 
няма да е лесно за фирмите и точно за това сме съгласни с бизнеса, че трябва да бъде компенсиран от държавата, обясни 
председателят на КНСБ. 
Нека да е ясно, че ние подкрепяме зелените сертификати, подчерта Васил Велев. Това е по-добрата алтернатива пред 
пълното затваряне. Ние апелираме към работодателите да насърчат ваксинирането, допълни той. 
Тестовете за работещите обаче трябва да бъдат безплатни, тогава ще бъдат равнопоставени тези опции - ваксинация, 
преболедуване или тестове, допълни от своя страна Димитров. 
 
Econ.bg 
 
√ Работодатели обвиниха управляващи, че са проспали лятото за подкрепа на бизнеса 
Бизнесът от година настоява да има мярка, която да подкрепя постоянните разходи на компаниите при рязък спад 
на продажбите заради мерките за ограничаване на коронавируса, коментира Васил Велев  
Бизнесът от година настоява да има мярка, която да подкрепя постоянните разходи на компаниите при рязък спад на 
продажбите заради мерките за ограничаване на коронавируса, коментира пред по БНТ Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал. 
Ние сме в такова положение, тъй като бизнесите не са напълно затворени, но са с ограничение в дейността, в същото време 
постоянните разходи си вървят, обясни той 
Вместо през лятото да се изработи такава мярка, това време беше проспано. Имаше хора, които правеха пиар, вместо да 
правят такива разработки и сега стигаме до тази ситуация, че редица сектори са изправени пред затваряне и фалити, 
обобщи Велев. 
 
Икономически живот 
 
√ Митове за влизането ни в еврозоната  
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Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев развенча няколко мита, битуващи у нас 
във връзка с влизането ни в еврозоната. Велев участва в Четвъртия банково-финансов форум на сп. „Мениджър“ „Бъдещето 
на парите“. 
Първият мит е, че при влизането в еврозоната цените у нас ще се увеличат и ще станат двойни. Според Велев опитът на 
другите държави, които са били във валутен борд и са приели еврото, сочи, че на практика няма инфлация, която да е 
допълнително подклаждана от еврото. „При нас има такова стечение на обстоятелствата, че 2 лева са 1,02 евро, като 
се очаква тези дребни сметки да се делят на две. Това дори ще потисне инфлацията. Ние като работодатели ще 
отправим призив към всички наши членове, изобщо към бизнеса, противно на правилата в математиката да 
закръгляваме надолу при изчисляването на цените в евро“, коментира Велев. 
Следващият мит е, че България ще загуби суверенитета си. Според Васил Велев с влизането в еврозоната страната ще качи 
суверенитета си на по-високо ниво, тъй като ще може да участва в изготвянето на политиките на европейски ниво. Той 
припомня, че ние като държава сме се лишили от парично-валутна политика още с влизането на валутния борд през 1997 
г. 
Третият мит, който се разпространява, е как българите ще плащат на Гърция за неразумната политика и разходите 
ѝ. „Всъщност ние ще имаме застраховка така, както имаме каско или гражданска отговорност на автомобилите си. 
И при някакви провали тя ще важи и за нас. И тази застраховка си струва.“, изтъква Велев. 
Последният от най-тиражираните митове е, че с влизането в еврозоната България ще изхарчи валутния резерв и ще отпусне 
макроикономическата и фискалната си стабилност. Според председателя на АИКБ се вижда, че ин хаус поръчки се правят 
и без страната да е в еврозоната, а дори в момента от България изтичат капитали, тъй като се инвестират навън. 
По думите на Велев, между 2005 г. и 2008 г. инфлацията у нас е била средногодишно 9%, но доходите са растели много 
над тези проценти. Той изразява и надеждата си инфлацията, която сега започва да расте, към окончателното приемане 
на еврото за платежно средство в България да се укроти, така че да не се получава усещането, че именно на тази стъпка се 
дължи по-високата инфлация, а не на световните цени на енергоресурсите например. 
 
Труд 
 
√ Икономистът Румен Гълъбинов пред „Труд“: Зеленият сертификат е като пълен локдаун, но без помощи  
Цените на горивата и основните стоки се покачват. Увеличават се и заразените с Covid-19. А времето за справяне с 
проблемите сякаш беше изпуснато. Веднага след изборите пред новия парламент и новото правителство ще има 
много задачи, с които ще трябва бързо да се справят. С въпроси какво е добре да се направи, за да бъде овладяна 
настоящата криза се обърнахме към икономиста Румен Гълъбинов. 
- Г-н Гълъбинов, веднага след изборите новият парламент трябва да се заеме с бюджета за следващата година. Според 
Вас трябва ли да продължи мярката за запазване на заетостта 60/40? Служебното правителство я промени, така че в 
пълна степен от мярката могат да се възползват фирми със спад на оборота над 40%. Разумно ли е това? 
- Би трябвало да се върне старият вариант на мярката 60/40 и помощ в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски 
на всяко заето лице в предприятия да се отпуска при 20% спад на оборота спрямо периода преди ковид. Като държавата 
трябва да продължи да подкрепя работодателите за запазване на заетостта поне до средата на 2022 г. Защото в момента 
приложението на мярката е стеснено, това реално е свиване на ветрилото от мерки за подпомагане, а би трябвало 
ветрилото все още да е широко отворено, тъй като сме в четвърта вълна на ковид с Делта варианта. Затова е добре, с оглед 
на сегашната ситуация, да се помисли за отваряне на ветрилото. Така повече фирми ще влязат в програмата и ще могат да 
се възползват от държавна подкрепа. 
- За самоосигуряващите се граждани реално няма финансова помощ от държавната хазна. Това трябва ли да се 
промени? 
- Самоосигуряващите се може да бъдат подкрепени за запазване на заетостта на наетите при тях хора по мярката „Запази 
ме+“ или с мярката 75/0. И работодателите и самоосигуряващите се, както и наетите при самоосигуряващи се, трябва да 
са сигурни, че ще получат подкрепа от държавата за запазване на заетостта в техния бизнес и за защита на работните места. 
За самоосигуряващите се, които нямат служители, също трябва да се помисли, да им се направи целева, например 
фиксирана, помощ. Това например трябва да важи за хора със свободни професии, като за тях да има целева еднократна 
помощ. 
- Една от основните теми на новия парламент ще бъдат и данъците. Според Вас необходими ли са промени в данъчното 
облагане? Как с евентуални промени може да се стимулира ръста на Брутния вътрешен продукт? 
- За решаването на проблемите с инфлацията и високите цени са необходими колективни усилия и подходящи мерки. Чрез 
подходящи икономически и социални политики е възможно да се абсорбира шока от покачващите се цени с мерки за 
доходите и за социално подпомагане. Възможно е да се направят данъчни облекчения, като например се намали ДДС-то 
наполовина от 20% на 10% за електроенергията през зимните месеци. Освен това може да се увеличат енергийните 
помощи на повечето енергийно бедни домакинства и да се подпомогнат и фирмите с енергийни субсидии. Добре е да се 
помисли за намалени и диференцирани ДДС-ставки на храните в магазините и на лекарствата в аптеките, като се ползва 
опита на други европейски страни. Държавата може да определи и максимални надценки на стоките от първа 
необходимост в малката потребителска кошница, като процент от доставната им цена. 
- В предизборната надпревара почти никой не говори за това какви мерки трябва да бъдат предприети в социалната и 
икономическата сфера. Според Вас какви трябва да са приоритетите в бюджета за 2022 г.? 
- Препоръките ми са да има повече ефективна борба с корупцията, провеждане на структурни реформи в икономиката, 
подобряване на демографията, повишаване качеството на образованието и здравеопазването, намаление на данъчното 
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облагане (намаление на ДДС и диференцирано ДДС), както и въвеждане на необлагаем минимум на доходите. За 
следващата година преди всичко трябва да имаме яснота какво очакваме да получим по този аванс от 13% от Плана за 
възстановяване и устойчивост. Да видим на какво можем да разчитаме. Защото, ако до края на годината евентуално 
получим малко по този План, или нищо не получим, то важно е да се види на какво можем да разчитаме следващата 
година. Другото важно за 2022 г. е да видим как ще вървят разговорите между социалните партньори - работодатели и 
синдикати, относно минималната работна заплата. Предложението на синдикатите е за увеличение 50 плюс 60, т. е. 
минималната заплата да бъде увеличена от 650 лв. до 700 лв. още от 1 ноември 2021 г., а след това са нарасне с още 60 лв. 
от началото на 2022 г. Работодатели пък поискаха да не се увеличава минималната заплата. Но може би има вероятност с 
политически мотиви да се срещнат исканията им някъде по средата на 700-710 лв. Определянето на минималната заплата 
е както ангажимент на държавата, така в крайна сметка е ангажимент и на тристранните партньори, на всички които 
участват в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според мен България все още има нужда от една такава 
административна мярка, за да се подтикне реалната икономика към увеличение на доходите. Тук се отварят и въпросите 
за минималния и максималния осигурителен доход. 
- По отношение на пенсиите от Асоциацията на индустриалния капитал в България поискаха отпадане на минималната 
пенсия, а размерът на пенсията да се определя само на база внасяните осигуровки от всеки гражданин. Смятате ли, че 
това е добра идея, увеличението на пенсиите трябва ли да продължи и през следващите години? 
- Смятам, че в следващите години ще продължи актуализацията на пенсиите, заплатите и социалните плащания. 
Преизчисляването на пенсиите трябва да стане така, че да бъде справедливо за българските пенсионери. В същото време 
пенсионната система да е финансово устойчива, като има адекватност на пенсиите и мотивация на хората, които се 
осигуряват и финансират размерите на пенсиите, които се изплащат в момента. Мисля, че сега е още рано да отпадне 
тавана на пенсиите, като това може да стане в един период от 3 до 5 години напред, когато започне плавно да се вдига 
максималният осигурителен доход и така постепенно да отпадне необходимостта от съществуването на лимити. Нека 
държавата да прилага комплексен подход между принципите и правилата на пенсионносигурителната система и тези на 
социалното подпомагане. 
- Казахте, че са необходими мерки за подобряване на демографията. Какво може да бъде направено в тази посока? 
- Тенденцията за застаряващо и намаляващо население на България продължава и заради ковид, за съжаление. През 
последните две години, 2020 и 2021 година, това се задълбочава като проблем за България и заради смъртността, която 
никак не е милка, и защото намалява броят на трудоспособното население. Т. е. увеличават се хората бенефициенти на 
социалните системи, а хората в трудоспособна възраст намаляват. Затова ми се струва, че такива демографски мерки 
трябва да бъдат предприети. Добра насока беше увеличението на обезщетението за майчинство. Но трябва да се 
продължи в тази посока. България има нужда да стимулира раждаемостта и в същото време продължителността на 
оставане на пазара на труда. Това вероятно ще продължи и в бъдеще като възрастта за пенсиониране се увеличава и за 
мъжете и за жените. А е необходимо и увеличение на квалификационните умения, което да подкрепи пазара на труда. В 
противен случай рискуваме пазарът на труда да се стеснява, не само заради по-малкото предлагане на работа, образно 
казано, а и заради по-малкото налично население, което да работи. 
- Въвеждането на здравния сертификат е по-скоро медицински, отколкото икономически въпрос. Но как оценявате 
мерките на служебното правителство за справяне с Covid-19? 
- Зеленият сертификат, сравнен с локдаун, дори може да бъде по-рестриктивен като мярка. Като гледам реакцията на 
хората спрямо търговските обекти, спрямо ресторантите, заведенията за обществено хранене, туристически обекти и т. н. 
може би в момента, и заради това, че се въвежда за първи път в България зеления сертификат, той стъписа повече 
потребителите. И поне в първите две седмици ги ограничава не по-малко от формално обявен локдаун. Само че, в момента 
няма помощи за бизнеса. Мерките за подпомагане са стеснени, а ефектът за бизнеса, поне в началото, се чувства като 
пълен локдаун. Докато свикне населението със зеления сертификат, докато свикнат служителите на тези търговски обекти, 
които попадат под заповедта за зеления сертификат, тази мярка действа не по-малко рестриктивно от ефективен локдаун. 
Докато хората се ваксинират ще мине доста време. Необходимо е технологично време, за да се съобразят хората и бизнеса 
с новите условия. Това би трябвало да е аргумент да се помисли ветрилото от мерки за подпомагане да се отвори 
временно. Неизвестността и предприеманите рестриктивни мерки за ограничаване на здравната криза генерират висока 
степен на социално-икономическа несигурност. В условията на четвърта вълна на заболеваемост в страната, българската 
икономика продължават да понасят тежестта на негативните последствия. Служебното правителство е временно, но е 
необходимо непрекъснато да мисли за нови мерки, които да бъдат използвани при евентуално задълбочаване на 
пандемията в България. 
- Петролът продължава да поскъпва на международните пазари. На какво според Вас се дължи това? Докъде може да 
поскъпне петролът и какво може да направи България, за да защити от ценовия шок гражданите и бизнеса? 
- Фючърсите на петрола сорт Брент се колебаят около 85 долара за барел и почти не се променят на седмична база, а 
пазарът наближава територия на свръхкупуване. Цената непрекъснато нараства от четвъртата седмица на август и достигна 
3-годишни връхни стойности, тъй като продължаващата енергийна криза в Европа и Азия, както и неспособността на 
страните от ОПЕК+ да увеличат нивата на добив оказват натиск върху пазара и засилват дисбаланса между търсенето и 
предлагането през последните месеци. Инвестициите за откриване и разработване на повечето нови газови и нефтени 
находища са временно спрени. А според последните данни, запасите на суров петрол в центъра за съхранение в Тексас, 
САЩ са паднали до тригодишно дъно. Цената на петрола може да достигне 7-годишни връхни точки поради 
изключителното възстановяване на търсенето след повторното отваряне на големите икономики и недостига на въглища 
и природен газ преди зимния сезон, особено в Китай. Относно мерките, които може да предприеме България, щом в Чехия 
пада напълно ДДС за ток и газ за срок от два месеца, то при нас може да го намалим на 10% до края на отоплителния сезон, 
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както и за основни храни, лекарства и детски стоки, например. Освен това е добре да има социални енергийни помощи, 
като част от сметките за ток и за домакинствата, а не само за фирмите. 
- На фона на поскъпващите горива какви са очакванията ви за инфлацията до края на годината? Как покачващите се 
цени ще се отразят на икономическия ръст на страната? 
- Инфлацията ще продължава да нараства, като следва тенденцията за повишение на цените на петрола, природния газ и 
въглищата на международните пазари. Потреблението на енергия глобално ще расте и за съжаление ще растат и цените. 
В резултат на растящите цени на горивата и на електроенергията логично се увеличава и инфлацията. Когато се увеличава 
цената на тока, се повишават и производствените разходи и цените на повечето стоки и услуги. Скъпият ток повишава 
производствените цени и се потвърждават засилващите се притеснения за нарастваща инфлация през следващите месеци. 
Продължава да има обективни причини за инфлацията в България да расте, като сериозното увеличение на цените на 
електроенергията може да доведе и до забавяне на икономиката. Очакванията са и цената на водата от следващата година 
да се увеличи във връзка с новите цени на електроенергията и горивата. На фона на високата инфлация в Германия, 
прогнозата на БНБ инфлация в края на годината да е само 3,8% ме учудва, при положение, че сега е вече 4,8%. Мисля, че 
инфлацията ще стане поне 5% до края на годината. Глобално кредитирането е сериозно и икономиките растат по-добре от 
очакваното. Реалните лихви отдавна са отрицателни. По този начин се насърчава потреблението и инфлационния ръст на 
икономиката. Номиналните лихви вероятно ще тръгнат нагоре много скоро. Така че лихвите в България може да се качат 
по-бързо от очакваното. 
- Добре ли е страната да вземе нов държавен дълг? През 2022 г. към балансиран бюджет ли трябва да се стремим или 
е добре да има бюджетен дефицит? 
- Навлязохме в сляпата зона, а сляпа зона е площ около превозното средство, която не може да бъде наблюдавана 
директно от водача по време на шофиране при определени обстоятелства. Така се получава понякога и с прогнозирането 
на икономиката. Все пак икономиката ни не е толкова уязвима, защото имаме щита на Валутния борд срещу 
хиперинфлация, а фиксираният курс на лева към еврото ни пази от хипердевалвация. Трябва обаче да поддържаме 
фискалния си резерв на високо ниво и така стигаме до въпроса дали ни е нужен нов дълг чрез издаване на еврооблигации 
на международния пазар за поне 2 млрд. евро. Още повече и ако не сме сигурни, че ще получим някакви пари авансово 
по Плана да възстановяване и устойчивост до края на годината. За дълга не е необходима дългосрочна визия, каквато 
липсваше през последните месеци. 
Нашият гост Румен Гълъбинов е бивш председател на Агенцията за застрахователен надзор и зам.- председател на 
Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор”. Завършил е УНСС като магистър 
по икономика, притежава следдипломни квалификации от Университета на Джорджтаун, Вашингтон, САЩ (Банков 
рисков мениджмънт), Университет Сейнт Джон, Колеж по застрахователен и рисков мениджмънт, Ню Йорк, 
Университета Екситър, Англия (Банки и финанси). Има професионални квалификации по застрахователен и рисков 
мениджмънт и пазари на ценни книжа от Германия и Англия. Бил е в Управителните съвети на международни банки 
и застрахователни компании. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ще партнира на СУ „Св. Климент Охридски“ в подготовката на 10 нови програми за обучение на студенти в 
областта на биотехнологиите, математиката, химията и педагогическите науки  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще партнира на СУ „Св. Климент Охридски“ при подготовката на 
10 нови обучителни програми на студенти в областта на биотехнологиите, математиката, химията и педагогическите науки. 
Експерти на АИКБ ще подпомагат Софийския университет при създаването на модерни програми по търсени специалности 
та пазара на труда като ще дават обратна връзка за това какви компетентности трябва да притежават младите хора още 
преди да е стартирало обучението им. Това стана ясно днес след провеждането на пресконференция за официалния старт 
на проект МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, който е 
финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът ще се изпълнява от юли 
2021 г. до декември 2023 г. 
АИКБ се включва в проекта, по който чрез широка партньорска мрежа от девет университета, три национално 
представителни организации на бизнеса и над 20 асоциирани партньори-университети от чужбина ще бъдат създадени 17 
нови програми за обучение. 
Проектът дава възможност за първи път по една и съща програма да се обучават студенти в различни висши училища. 
Съвместните програми са основани на съвременни технологични решения в обучението, с внедрено дигитално 
съдържание, включително и за дистанционно обучение. 
Основната цел е чрез партньорството между бизнеса и образованието да се насърчи модернизираното висше 
образование, както и организирането на богат набор от дигитални ресурси и възможности за дистанционно обучение. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Стефан Янев отговаря на въпроси във „Властта говори! Открито“ 
Премиерът Стефан Янев ще отговаря на въпроси на граждани и медии в рубриката „Властта говори! Открито“ във Фейсбук 
страницата на Министерския съвет. Началото на разговорът е в 8,30 тази сутрин, обяви в анонса Стефан Янев:  
„Питайте за всичко, което ви интересува, а аз ще отговарям честно и открито по значими за обществото теми. Очаквам ви“. 
Въпросите могат да бъдат задавани както по време на живото излъчване, така и предварително публикувани в 
коментарите под видео анонса  на страницата на правителството във Фейсбук.  
 
√ КЕВР: Цената на газа за ноември може да е по-ниска от тази за октомври  
Поскъпването на природния газ през ноември има вероятност да бъде по-малко от планираното. На европейските газови 
борси през последните дни се наблюдават понижения на цените, стана ясно по време обсъждане в КЕВР. 
В момента мегаватчас природен газ струва малко под 95 лева, а според досегашните изчисления цената трябва да бъде 
увеличена до малко под 125 лева. 
Председателят на Комисията Иван Иванов каза, че се очакват актуализирано предложение от "Булгаргаз": 
„Надяваме се да излезем с решение, което да бъде в интерес на българските потребители - цената на природния газ за 
месец ноември да се окаже по-ниска от тази за месец октомври“. 
 
√ Горивата поскъпват още до края на годината 
Горивата ще поскъпнат с още около 10 ст. до края на годината, прогнозират търговци. Тенденцията в ръста на цените се 
дължи на по-скъпия петрол на международните пазари. 
По коледните и новогодишните празници литър от най-масовия бензин ще се продава за около 2,50 лв. Увеличение в 
цената ще има и при дизела и автогаза. Само през последния месец горивата са поскъпнали средно между 5 и 6%. 
„Пазарът започна да се стабилизира, търсенето започна да се увеличава и стойностите нараснаха драстично, ако не се 
лъжа, 50 долара за барел, те достигнаха настоящите около 86. Така че виждате, че това е едно сериозно поскъпване, което 
и процентно се отразява в цените на бензиноколонките“,  коментира Светослав Бенчев от Българската петролна и газова 
асоциация. 
Тенденцията нагоре се диктува от цените на петрола на международните пазари и най-вероятно ще остане такава в 
месеците поне до края на годината. 
„Около коледните празници цените на горивата може би ще достигнат наистина 2,50-2,51, но това са нормалните ситуации 
на пазара в момента в страната“, посочи още Бенчев. 
Още по темата в предаването на „Хоризонт“ „Хора, пътища, автомобили“ след новините в 17 часа. 
 
√ Продецурата за “Синя карта на ЕС” ограничава наемането на работници от трети държави 
Симона Белчева: Процедурата би била по-бърза, ако се извършва онлайн  
Репортаж на Добромир Видев в предаването ''Хоризонт до обед'' 
Разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз” /СК на ЕС/ се издава от Министерството на 
вътрешните работи /МВР/ съгласно чл. 33к от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/. В него се съдържа и 
предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта положително писмено становище за достъп до 
българския пазар на труда. 
Процедурата за издаване на “Синя карта на ЕС” е съобразена с Директива 2009/50/ЕО относно висококвалифицираната 
заетост на граждани на трети държави. 
По данни на БТПП през 2015-та България е издала едва 61 сини карти, през 2019 - 706. Статистиката на Евростат показва, 
че са издадени между 115 и 168 карти в периода 2016-та- 2019-та година. Българските компании имат интерес, но ако 
търсят тесен специалист, трябва да уредят документите бързо. Затова дори и да помага, процедурата по издаването на 
„синя карта“ трябва да е по-оперативна, каза за БНР Ивайло Къцарков, който отговаря за човешките ресурси в голяма 
българска IT компания. 
"Ако трябва да бъде подобрено нещо, свързано с издаването на синя карта, за мен това е времето, за което една такава 
синя карта бива издавана. Проверките, които се правят. Ако е необходимо държавата да ангажира повече хора, които 
проверяват заявленията". 
Адаптирането на българското законодателство към европейското би било стъпка в правилната посока, коментира Ивайло 
Къцарков: 
Според него трудното приемане на висококвалифицирани специалисти от трети страни се дължи на страха, че местните 
ще останат без работа.  
"Вливането на едни хора, които са от чужбина с различно мислене и култура, допринася за това компаниите да се 
развиват  добре. Синята карта е от полза".  
Законодателството, макар и облекчено от няколко месеца насам, затруднява, коментира адвокат Симона Белчева, която 
работи в кантора за трудово право. Тя обработва документи и на кандидатите, и на работодателите, за да може двете 
страни да се срещнат на пазара на труда.  

https://bnr.bg/horizont/post/101468987/es-ulesnava-pravilata-za-vlizane-na-visokokvalificirani-migranti


7 

 

"Изглежда по-гъвкаво, тъй като работодателите могат сами да подават документите, чужденците също могат сами да 
подават документите, има раздвижване в тази ситуация, но новото на практика не винаги може да се случи. Така 
например имаше една единствена промяна по отношение на кандидатстването за виза и тя е, че може да стане по 
електронен път, ако чужденецът има квалифициран електронен подпис, на практика нито един чужденец от трета страна, 
който за пръв път иска да се релокира в България не би имал квалицифиран електронен подпис". 
В интервю за "Хоризонт" Симона Белчева коментира, че процедурата би била по-бърза, ако се извършва онлайн. Има и 
държави, които са съставили списък на предварително одобрени работодатели, което ускорява обработката на 
заявленията. Трета практика е двустранните междудържавни договори.  
„Има откъде да вземем добри практики. Важното е някой да поиска да ги приеме“ 
Симона Белчева очаква, че трудностите могат да се решат и с приемането на нови регламенти на европейско ниво, които 
ще позволят на кандидатстващите да представят валидни трудови договори с продължителност поне шест месеца, вместо 
12. Регламенти, които ще улеснят придвижването на притежателите на сини карти и семействата им в рамките на ЕС. Ще 
позволят дори на висококвалифицирани бежанци да получат работа не само в страната, дала им международна закрила, 
а в друга от ЕС. 
Адаптирането на българското законодателство към европейското би било стъпка в правилната посока, коментира Ивайло 
Къцарков: 
Според него трудното приемане на висококвалифицирани специалисти от трети страни се дължи на страха, че местните 
ще останат без работа.  
"Вливането на едни хора, които са от чужбина с различно мислене и култура, допринасят за това компаниите да се 
развиват  добре. Синята карта е от полза".  
Целия репортаж можете да чете в звуковия файл. 
 
√ Д-р Иван Маджаров разкритикува лекари, пропагандиращи теории срещу Covid ваксинацията 
Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров критикува остро в интервю за БНТ свои колеги, които 
пропагандират теории против ваксинацията срещу коронавируса. 
Според д-р Маджаров подобно поведение на лекари е недопустимо и въвежда пациентите в заблуда. 
„Ако тези, които трябва да убеждават да се ваксинират, е логично да се запиташ, аз пък, който имам по-малко знания, защо 
да го правя. Затова ние от Лекарския съюз категорично осъждаме това поведение на колегите“, коментира председателят 
на БЛС. 
По думите му, когато един след друг в телевизионните студия участват само лекари, вместо да се занимават с основната 
си работа, цялото общество е застрашено. 
 
√ Последни дни за гласуване за „Будител на годината 2021“ 
До 12.00 ч. на 30 октомври може да подкрепите един от десетте финалисти 
Последните дни за гласуване за „Будител на годината 2021“ в националната кампания, организирана от БНР, изтичат в 
12.00 ч. на 30 октомври, събота. 
До тогава всеки може да подкрепи един от десетте финалисти в тазгодишната кампания: Максим и Стефан Иванови; #За 
доброто. Легълца за оздравяване; Стефан Пеев; Знам.бе; Теодосий Теодосиев – Тео; Лео Кадели; „Ангели за България“; 
Кристиан Ваклинов; Саша Безуханова; Натали Петрова. На платформата на националната кампания може да научите 
повече за каузите на финалистите и да изберете своя будител.   
Кой е „Будител на годината 2021“ ще стане известно на празничния 1 ноември на тържествена церемония, която ще бъде 
излъчена в 23.30 ч. по bTV. 
 
√ Понижение на средната цена на тока в Европа към 167 евро за MWh след поевтиняване на газа и петрола 
В България цената на тока поевтинява с 8,8% към 183,32 евро за мегаватчас 
Цените на тока за петък на всички европейските енергийни борси (с изключение на тази в Италия) се понижиха към 
осреднено ниво около 167 евро за мегаватчас, докато в България се понижиха с 8,8% към 183,32 евро за MWh. 
Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
Поредното през последните дни поевтиняване на електроенергията се дължи до голяма степен на по-мекото време на 
стария континент и на поевтиняването на природния газ и на петрола. 
Цената на природния газ "Ден напред" на нидерландския газов хъб TTF поевтинява с към 80 евро за мегаватчас. Понижение 
има и на цената на британската газ. Поевтиняването на газа е факт с оглед на увеличаване на вноса във Великобритания 
на норвежки газ и след вчерашно изказване на руския президент Путин, че "Газпром" може в скоро време да започне да 
запълва европейските газови хранилища, след като бъдат запълните руските хранилища за природен газ. 
Фючърсите на петрола Брент пък се понижават в четвъртък към 83,40 долара, след като по-рано през деня дори за кратко 
поевтиняха към 81,65 долара за барел. 
По-ниските цени на газа и на петрола допринасят за по-ниските цени на електроенергия. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в петък (29 октомври) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в Италия 
(218,04 евро за MWh), следвана от Швейцария (205,89 евро), Хърватия и Словения (под 204,80 евро за MWh). 
Най-ниски за утре са отново цените на тока в Полша (105,18 евро за MWh), Чехия (112,71 евро), Германия (112,95 евро) и 
Словакия (113,82 евро за мегаватчас). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 29 октомври, петък) върна под прага от 200 еврото, намалявайки с 
8,8% към 183,32 евро, или 358,54 лева за мегаватчас, докато осреднените цени за днес в сегмента "Ден напред" бяха на 

https://bnr.bg/post/101548535/prodecurata-za-sina-karta-na-es-ogranichava-naemaneto-na-rabotnici-ot-treti-darjavi
https://bnr.bg/page/glasuvaite-za-buditel-2021
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ниво от 393,12 лева. По този начин цените продължават да отстъпват от техния рекорден връх от 481,81 лева, достигнат 
по-рано този месец (на 19 октомври), показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока достигна в четвъртък (28 
октомври) 377,73 лева за MWh. 
От началото на октомври средната цена на електроенергията в нашата страна е 190,65 евро (372,88 лева) за мегаватчас, а 
от началото на годината е 87,03 евро (170,22 лева) за MWh, показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

 
 

√ Изненадващо подобрение на бизнес нагласите в ЕС през октомври, но при влошаване в България 
Влошаване на потребителското доверие както в ЕС, така и в нашата страна 
Икономическите нагласи в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобриха изненадващо през октомври, но при 
влошаване на нагласите сред потребителите, показват резултати от последно проучване на Европейската комисия, 
оповестени в четвъртък. 
За България обаче ЕК отчета влошаване както на икономическите, така и на нагласите на потребителите, потвърждавайки 
оповестени по-рано през деня резултати от последно проучване на Националния статистически институт за поредно 
отслабване на стопанската конюнктура в страната през настоящия месец. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в рамите на ЕС, нарасна през  октомври до 117,6 пункта от 116,6 пункта 
месец по-рано, докато съответният индекс за еврозоната се подобри до 118,6 от 117,8 пункта. 
Подобрението на икономически нагласи в ЕС и в частност в еврозоната е в резултат на солидно повишаване на доверието 
в строителството и в сферата на услугите при по-слабо нарастване в промишлеността и търговията на дребно. 
 

Графики на индексите на икономическо доверие и на очакванията за трудовата заетост 

 
 
Индексът на потребителското доверие за еврозоната обаче се понижи през октомври до -4,8 пункта от -4,0 пункта през 
септември, а за целия ЕС - до 6,1 от -5,2 пункта. 
В същото време аналогичният индекс на икономическите нагласи в България падна през октомври до 97,5 пункта от 98,9 
пункта през септември, влошавай се за трети пореден месец и достигайки най-ниско ниво от март 2021 г. 
Индексът на потребителското доверие в България пък се влоши през октомври до -24,4 пункта от -22,0 пункта през 
септември, като това представлява понижение за трети пореден месец и най-ниско ниво от март тази година. 
В същото време индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар, бележи повишение през октомври както 
в рамките на целия ЕС (до 114,7 от 113,5 пункта), така и в еврозоната (до 114,5 от 113,4), достигайки за ЕС най-високо ниво 
от февруари 2021 г., а в еврозоната - от май 2021 г. 
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За България индексът на заетостта също отбеляза добро повишение през текущия месец до 113,0 от 109,8 пункта месец 
по-рано, което е най-високото ниво на индекса в рамките на настоящата година. 
Проучването на ЕК също така показа, че очакванията за продажните цени във всички изследвани бизнес сектори 
продължават тенденцията от началото на годината на рязко увеличение, достигайки през октомври нови исторически 
върхове. Очакванията за потребителските цени в ЕС пък достигнаха през настоящия месец най-високото ниво от ноември 
1992 годна насам. 
Новият показател за икономическа несигурност на Европейската комисия пък остана в рамките на целия ЕС практически 
непроменен на ниво от 14,0 през октомври спрямо 14,1 пункта през септември, което е далеч на нивото на този индекс от 
преди коронавирусната пандемия. 
Показателят за икономическа несигурност в България обаче се понижи през октомври до 7,4 от 8,8 пункта месец по-рано. 
 
√ ЕЦБ запази рекордно ниските лихвени ставки и силно стимулиращата парична политика 
Европейската централна банка запази основните си лихви и размера на "Пандемичната програма за извънредни покупки" 
(PEPP) непроменени преди очертаващото се като ключово заседание през декември, когато трябва да бъде взето решение 
дали трябва да се сложи край на извънредните стимулиращи мерки и да се приведе политиката на ЕЦБ в по-нормално 
състояние. 
Вчерашните решения на ЕЦБ за запазване на силно стимулиращата парична политика потвърдиха очакванията на 
икономисти, анализатори и на участниците на финансовите пазари. 
На вчерашното си редовно заседание ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите по рефинансиране (т.нар. 
"репо лихва") на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%. Тя остави без промяна депозитната лихва от -0,5%, 
което означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще продължава да бъде налагана 
"наказателна" лихва от 0,5 на сто. 
В подкрепа на т.нар. "симетричната инфлационна цел от 2%" и в съответствие със стратегията на паричната политика 
Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, 
докато не отбележи, че инфлацията е достигнала 2% доста преди края на прогнозния период и трайно за остатъка от него, 
и докато не прецени, че отбелязаният напредък на основната инфлация е достатъчен, така че да бъде в съответствие със 
стабилизиране на инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план. Това може да означава и временен период, през 
който инфлацията е малко над целевата. 
ЕЦБ също така потвърди, че ще продължи да извършва нетни покупки на активи по програмата "Пандемичната програма 
за извънредни покупки"  (PEPP), чийто общ размер остава 1,85 трлн. долара, най-малко до края на март 2022 г., и във всеки 
случай докато не прецени, че кризата с коронавируса е отминала. 
ЕЦБ запазва и месечния темп от 20 млрд. евро при покупките на активи по програмата за закупуване на активи 
(APP). Управителният съвет продължава да очаква месечните нетни покупки на активи по програмата APP да продължат 
толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят стимулиращото въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, 
и да приключат малко преди той да започне да повишава лихвените ставки. 
Управителният съвет на ЕЦБ ще прилага гъвкавост при покупките съобразно с пазарните условия и с оглед на това  да не 
допусне затягане на условията за финансиране, несъвместимо с предотвратяването на низходящото въздействие на 
пандемията върху прогнозния тренд на инфлацията. Освен това гъвкавият във времето подход към покупките, за всички 
класове активи и всички държави, ще продължи да подпомага гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на 
паричната политика. Ако бъде възможно да се поддържат благоприятни условия за финансиране с поток на закупените 
активи, който не изчерпва общия размер на нетните покупки за целия хоризонт на PEPP, не е задължително този общ 
размер да се използва докрай. Също така, общият размер може да бъде рекалибриран, ако това е необходимо, за да се 
запазят благоприятни условия за финансиране, така че да се преодолее негативното сътресение от пандемията върху 
тренда на инфлацията. 
ЕЦБ ще продължи да предоставя и значително количество ликвидност посредством операциите си по рефинансиране. По-
специално, третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране на баните (TLTRO III) остава привлекателен 
източник на финансиране за банките, подпомагайки кредитирането на предприятията и домакинствата, отбелязва 
централната банка. 
Централната банка на еврозоната остава в готовност да коригира всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да 
осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2 на сто в средносрочно план, заключава ЕЦБ в изявлението 
си след края на вчерашното заседание. 
Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард коментира вчерашните решения на централната банка на пресконференция от 15,30 
ч. българско време. 
 
√ Лагард от ЕЦБ: Има известно забавяне на импулса на икономическото възстановяване 
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че еврозоната продължава да се възстановява 
силно, въпреки че "инерцията се е забавила в известна степен". 
Въпреки това ЕЦБ все още очаква икономическата продукция да надхвърли нивото си от преди пандемията до края на 
годината, отбеляза Лагард по време на пресконференция след края на днешното заседание, добавяйки, че "хватката, с 
която коронавирусната пандемия държи икономиката, видимо е отслабнала". 
Лагард също така каза, че инфлацията се покачва "предимно поради скока на цените на енергията, но също и така и заради 
възстановяването и търсенето, които изпреварват ограниченото предлагане“. 
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Тя отново посочи, че ЕЦБ предвижда инфлацията да се повиши само временно, макар и малко по-продължително от 
очакваното, но да спадне през следващата година. 
По този начин Кристин Лагард парира пазарните прогнози, че растящата инфлация ще доведе до повишаване на лихвите 
още през следващата година, потвърждавайки мнението на ЕЦБ, че дотогава ценовият натиск ще отслабне. 
Кристин Лагард обаче предупреди, че перспективите за следващите тримесечия са "помрачени" от недостиг на материали 
и суровини, на оборудване и на работна ръка в производствения сектор. 
Председателят на ЕЦБ заяви, че ограниченията във веригите на доставки и покачващите се цени на енергията 
представляват "основни рискове" за темповете на икономическо възстановяване в краткосрочен план и могат да намалят 
покупателната способност. Въпреки това рисковете за икономическите перспективи, според ЕЦБ, са балансирани. 
Лагард подчерта, че се очаква натискът на тези негативи фактори да намалее през следващата година, но в случай че 
продължи по-дълго време, това би могло да забави икономическото възстановяване и вероятно "ще отнеме повече време 
за отслабване на инфлацията, отколкото се очакваше първоначално". 
Президентът на ЕЦБ отбеляза също така, че възстановяването ще зависи от "хода на пандемията и темпото на ваксинация 
срещу Covid-19". 
По време на пресконференцията Лагард отбеляза, че забавянето на покупките на активи по "Пандемичната програма за 
спешни покупки" (PEPP) не може да се счита за нейно намаляване. Тя вярва, че програмата PEPP ще приключи през март 
следващата година, както е планирано. 
 
√ Ускоряване на октомврийската инфлация в Германия до 28-годишен връх от 4,5% 
Годишната потребителска инфлация в Германия се ускори през октомври за пореден месец, достигайки ново най-високо 
ниво от 1993 г. насам, показват предварителни данни на немската федерална статистика Destatis. Това само подчерта 
засилващия се ценови натиск, тъй като компаниите в страната продължават да се борят с недостига на доставки и растящи 
производствени цени - най-вече на енергийните цени, което в последствие се отразява и на цените на изхода на 
предприятията. 
Потребителската инфлация в Германия се ускори през октомври до 4,5% спрямо година по-рано, надвишавайки 
съществено за пореден месец целевото инфлационно равнище на ЕЦБ от около 2 на сто. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през октомври на месечна база с 0,5%, а на годишна база инфлацията 
в Германия се ускори до 4,5% от 4,1% през септември. 
Това е най-високата годишна инфлация в страната от началото на 90-те години на миналия век (от декември 1993 г.). 
 

Графика на месечната инфлация в Германия (на годишна база) 

 
 
Годишният темп на ценовия растеж при стоките достигна 7,0% (от 6.1% през септември), докато цените на енергията 
скочиха през октомври с 18,6% след повишение с 14,3% през септември. 
Ценовия растеж при храните пък се забави до 4,4% на годишна база от 4,9% месец по-рано, а в сферата на услугите - до 
2,4% от 2,5% през септември. 
В същото време хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) нарасна 
през октомври с 0,5% спрямо септември, когато се повиши с 0,3%, докато годишната хармонизирана инфлация се ускори 
до 4,6% от 4,1% месец по-рано. 
Това е най-високата хармонизирана инфлация в Германия от януари 1997, от когато започнаха да се калкулират данните 
за индекса HICP. 
 
√ Полша не възнамерява да поднови договора си с "Газпром" 
Интервю на Марта Младенова с Пьотър Наимски в предаването ''12+3'' 
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Кризата с цените на природния газ накара все повече държави да обърнат поглед към ядрената енергия като транзитна, 
докато не се постигне въглеродна неутралност през 2050 година в Европейския съюз. Полша не прави изключение, но за 
разлика от дипломатичния брюкселски тон Варшава използва остра реторика спрямо Русия, която е основният играч в този 
баланс на търсене и предлагане на синьо гориво. Нещо повече – зависимата от въглищна енергия Полша възнамерява да 
не поднови дългосрочния си договор за доставки на природен газ от „Газпром“, благодарение на който тя успява именно 
сега да премине малко по-леко през кризата с рекордните цени на енергоносителите.  
Руският президент Владимир Путин нареди на „Газпром“ да увеличи природния газ в европейските си хранилища – тази 
информация фокусира вниманието в цяла Европа, която страда от недостатъчните количества синьо гориво, високата цена 
и почти изчерпаните запаси от ключовата суровина. Традиционно скептичната към Москва Полша, където в момента текат 
рокади в кабинета и която бе осъдена да плаща по един милион евро дневно заради погазването на върховенството на 
закона, има своя гледна точка към газовата криза: 
"С маньоврите си „Газпром“ реагира на условията на Германия, свързани с проекта „Северен поток“ 2. Няма необходимост 
от него, тъй като съществуват тръбопроводи през Украйна и Ямал, които се използват с капацитет от 40 – 50%. Ако 
руснаците искат да доставят допълнителни количества, те могат да го направят през съществуващата инфраструктура". 
Това Коментира Пьотър Наимски, държавен секретар и упълномощен представител на полското правителство по 
въпросите на стратегическата енергийна инфраструктура. 
"Те искат „Северен поток“ 2 да бъде изключение от европейските регулаторни правила. Това подкопава доверието между 
страните – членки. Руснаците използват проекта, за да маневрират в европейската политика".  
Думите на Наимски идват десетина дни, след като стана ясно, че „Газпром“ е резервирал около една трета от предлагания 
допълнителен капацитет за транзит на газ по тръбата Ямал - Европа през Полша за ноември и не е резервирал никакви 
обеми през Украйна. Тази информация изстреля допълнително цените на синьото гориво нагоре: 
"Украинците не купуват газ директно от „Газпром“, а си го набавят през реверсивните връзки. Въпросът е, че те се нуждаят 
от този поток от изток на запад, който минава през страната им".  
Според Наимски промяната в руското поведение спрямо европейските доставки се дължи на казусите около този проект, 
макар и много анализатори да са на мнение, че натискът идва по-скоро заради скептицизма на Европа към дългосрочните 
договори с руския газов доставчик. Полша е една от държавите, които в момента имат такъв, но не възнамеряват да го 
подновят: 
"Договорът ни с „Газпром“ изтича догодина на 31 декември. Имаме възможност да покрием 100% от необходимите 
количества внос, най-вече чрез терминала за втечнен природен газ от Норвегия". 
В дългосрочен план, Полша възнамерява да построи ядрена централа. Обсъждат се два варианта за площадка, а най-
вероятно технологията ще бъде американска. Изчисленията показват, че към средата на 40-те години на 21-ви век 
централата трябва да е в експлоатация и да осигурява между 20 и 25 % от необходимата електроенергия. Около една трета 
от микса трябва да идва от възобновяеми източници, основно вятърни централи. Какво би станало, ако плановете не се 
осъществят? 
"Задавате ми въпрос за тактиката при трансформацията, а аз продължавам да настоявам, че трябва да запазим баланса 
при електроенергията за всеки предсказуем гигават от нея. Това трябва да се случва паралелно – когато се откажем от един 
гигават, трябва да го заменим. Ние трябва да направим промяната много плавно и по сигурен начин. Разбира се, става 
дума за строителство и има рискове, но те са навсякъде. Няма как да живеем без тях". Коментира Пьотър Наимски, 
държавен секретар и упълномощен представител на полското правителство по въпросите на стратегическата енергийна 
инфраструктура. 
 
√ Макрон и Байдън разговарят в Рим  
Френският президент Еманюел Макрон ще разговаря с американския си колега Джо Байдън довечера във френското 
посолство в Рим. Това съобщи телевизионният канал BFM, позовавайки се на свои източници. 
Според телевизията, срещата на двамата лидери ще бъде първата на четири очи, откакто двустранните отношения 
изпаднаха в криза. 
В средата на септември САЩ и Великобритания саботираха френския договор с Австралия за строителство на подводници 
на стойност 56 млрд. евро. Париж определи това действие на съюзниците като "удар в гърба". 
Разговорите между тях ще се проведат в навечерието на насрочената за събота и неделя срещата на страните от групата Г-
20,чиито домакин ще бъде Рим. 
 
√ Рязко забавяне на икономическия растеж в САЩ до едва 2% през третото тримесечие  
Икономическата експанзия в САЩ се забави рязко през третото тримесечие до най-слабото темпо от повече от година 
насам с оглед на новото нарастване на инфекциите с Covid-19 в страната, което допълнително влоши глобалните вериги 
на доставки, причинявайки недостиг на промишлени стоки като автомобили, като всички това става на фона на отслабващи 
потребителски разходи. 
Брутният вътрешен продукт на САЩ нарасна с едва 2,0% на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. след растеж 
с 6,7% през второто тримесечие, показват предварителни данни на търговския департамент. Това е най-слабата 
икономическа експанзия от второто тримесечие на 2020 г. насам, когато обаче БВП на САЩ отбеляза исторически спад с 
цели 31,2% в резултат на строгите задължителни противоепидемини мерки и локдауни, целящи овладяване на първата 
вълна на Covid-19. 
Осредните очаквания на финансите пазари бяха за малко по-сдържано забавяне на икономическия растеж в САЩ през 
третото тримесечие на 2021 г. до 2,7 на сто. 
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Графика на БВП на САЩ 

 
 
Рязкото забавяне на растеж през периода юли - септември се дължи на много слабо нарастване на потребителските 
разходи с едва 1,6% след скок на потреблението с цели 12% през второто тримесечие. Трябва да е има предвид, че 
потребителските разходи формират повече от две трети от икономическата активност в САЩ. 
Новото нарастване на случаите на Covid-19 в САЩ през лятото заради по-заразния Делта вариант влоши недостига на 
работна ръка в предприятията, мините и пристанищата, което подсили проблема с нарушените вериги на доставки. 
По-заразният Делта вариант на коронавируса също така ограничи и разходите за услуги като пътуване със самолет и 
хранене навън, въпреки че домакинските разходи за услуги се повишиха със 7,9%, докато разходите за стоки с дълготрайна 
употреба се свиха с 9,2 на сто. 
Негативно влияние върху икономическия растеж оказа и растящата инфлация, подхранвана от наличието на недостиг в 
цялата икономика и отпуснатите от правителството по време на кризата в общественото здравеопазване масирани 
средства за облекчаване на негативните последици от пандемията. Отслабващите фискални стимули и ураганът Айда, 
който нанесе сериозна вреда на енергийното производство в САЩ в края на август, също натежаха върху икономическото 
развитие през третото тримесечие. 
Бизнес инвестициите се повишиха слабо през третото тримесечие с 1,8% след техен ръст с 9,2% през предходните три 
месеца. Износът от САЩ пък се понижи с 2,5% (след скок със 7,6% през второто тримесечие), докато вносът нарасна с 6,1% 
(след повишение със 7,1% през предходните три месеца), като търговският дефицит отне 1,14 пункта от икономическия 
растеж през периода юли - септември. 
Има обаче признаци, че икономическата активност отново започва да набира скорост, след като лятната вълна от 
коронавирусни инфекции в САЩ отшумя и новите случаи на Covid-19 намаляха значително през последните седмици. В 
същото време темпото на ваксинация срещу коронавируса се засили. Подобряването на състоянието на общественото 
здравеопазване пък помогна за повишаване на потребителското доверие в началото на четвъртото тримесечие (през 
октомври). 
Въпреки че се заговори за "стагфлация" – по-бавният икономически растеж и по-високата инфлация, икономистите като 
цяло смятат, че забавянето на растеж през третото тримесечие ще се окаже само временно и растежът ще се ускори през 
четвъртото тримесечие и в началото на 2022 г. 
Вече има проучвания, че потребителите са много по-малко притеснени да провеждат активен публичен живот през 
четвъртото тримесечие с оглед намаляващите Covid случаи в страната. 
 
√ Конгресът на САЩ обвини петролни гиганти в бездействие за климата  
Представители на американски компании-гиганти за гориво се изправиха пред законодатели в Конгреса, които ги обвиниха 
бездействие на фона на климатичните промени.  
Законодатели-демократи в Камарата на представителите заложиха на тезата, че индустрията за гориво с десетилетия 
наред е всявала съмнения за ефекта от техните продукти спрямо покачването на температурите по света. Критици сравниха 
изслушването на компании като ExxonMobil и Chevron с това през 90-те, когато тютюнопроизводители под клетва заявиха, 
че никотинът не води до пристрастяване.  
Водещите компании за гориво от своя страна признават научните изследвания за климата и подкрепят Парижкото 
споразумение за климата, но са критикувани от демократите, че действията им се разминават с маркетинговите им 
кампании, които ги представят като залагащи на зелена енергия. 
Републиканци защитават индустрията и атакуват политиките на президента Джо Байдън за енергия като казват, че те водят 
до покачване цените на горивото.  
Изслушването в Конгреса се случи на фона на все повече притеснения за климата породени от покачващия се интензитет 
на урагани и горски пожари в страната.  
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√ Китай с обновен план за намаляване на вредните емисии  
Китай предложи обновен план за намаляване на вредните емисии, предаде Франс прес. Предложенията на Пекин идват 
дни преди срещата за климата в Глазгоу и потвърждават целите на страната да постигне въглеродна неутралност до 2060 
година и да намали с над 65 на сто интензивността на емисиите, т.е. количеството емисии за единица производство. 
Документът вече е публикуван на сайта на ООН и в него е заложено увеличение от 20 на 25% на дела на нефосилните 
горива при първичната консумация на енергия. Увеличава се и капацитетът на страната за добив на енергия от вятър и 
слънце. като до 2030 година той ще достигне милиард и двеста милиона киловата. 
Анализатори обаче смятат, че измененията са минимални спрямо сегашния китайски план и не са достатъчни като се има 
предвид, че страната е отговорна за една четвърт от въглеродното замърсяване в света, посочва Франс прес. 
Според Парижкото споразумение за климата държавите се съгласяват да ограничат глобалното затопляне до по-малко от 
2 градуса по целзий до 2050 година, а до края на 21-и век това намаление да стигне градус и половина, сравнено с периода 
преди индустриализацията. 
Освен това те трябва да предлагат нови планове за справяне с проблема на всеки пет години. Китай обаче вече пропусна 
няколко срока за своите предложения заради пандемията от коронавирус. 
 
√ МАЕ: Скокът на цените на енергията не е резултат от проблеми със зеления преход  
Настоящият скок в енергийните цени не е предизвикан от проблеми със зеления преход, заяви в четвъртък директорът на 
Международната агенция по енергетика (МАЕ, IEA) Фатих Бирол. 
"Някои хора се опитват да представят сегашните високи енергийни цени като първата криза на прехода към чиста енергия. 
Това е напълно погрешно", посочи Бирол на конференция в Копенхаген, съобщава Ройтерс. 
Той предупреди, че подобни възгледи могат да рискуват да забавят важни политически действия по време на срещата на 
върха за климата - COP26 в Глазгоу, която започва в неделя. 
"Сегашната ситуация на енергийния пазар няма нищо общо с прехода към чиста енергия. Ако има една връзка, това не е, 
че цените растат защото има твърде много чиста енергия, а защото тя е твърде малко", каза Бирол. 
 
БНТ 
 
√ Задължителната паспортизация на сградите отпада, МРРБ предлага още промени  
Премахва се задължителната паспортизация на апартаменти и къщи. Това обяви служебният министър Виолета Комитова. 
И обяви нови промени в Закона за обществените поръчки. 
Регионалното министерство вече е отменило спорната наредба, задължаваща всички собственици на апартаменти или 
къщи да ги паспортизират, дори да нямат намерение да извършват строителни промени по сградите. 
"Тази безсмислица ние я премахнахме много бързо, като отменихме това задължение на гражданите до 2024 г. 
непременно и задължително да направят това безсмислено действие, всички да извадят по 1000 лв. Така считаме, че 
с тази наредба за паспортите сме приключили", заяви Виолета Комитова, служебен министър на МРРБ. 
За 1 г. е спряна и наредбата за достъпна среда, която задължаваше проектанти и строители да изграждат монофамилни 
сгради, в които всяко жилище трябва да е пригодено за хора с увреждания като по-широки бани, коридори и стаи. 
С промени в Закона за устройство на териториите Регионалното министерство предлага общините автоматично да 
придобиват до 6 метра от имотите на новостроящите се сгради, за да може успоредно с тяхното изграждане те да строят 
улици, тротоари и канализация. 
Досега общините трябваше да чакат тези терени да им бъдат дарени от собствениците на имоти, за да започнат да 
изграждат улична инфраструктура. От това страдаха и съседите на новостроящите се сгради. 
"Те не можеха да си направят тоалетна, не могат да си направят лятна кухня или каквото и да е било в техния 
имот,затова , защото общината не е придобила улицата в пълния размер по предвидената регулация", каза арх. 
Влади Калинов- директор на ДНСК. 
За да се спре корупцията при големите инфраструктурни проекти се предлагат чрез промени в Закона за обществените 
поръчки да се прекрати строителния инженеринг, при който проектирането и строителството са в една процедура. 
Комитова даде пример как се оскъпява строителството. 
"Проектантът начертава чертежите, направил си е изчисленията и казва - на този път изкопите ще бъдат 1000 
кубика. Строителят казва - напиши 28 хил. кубика. В този механизъм се получава едни скрит начин за оскъпяване на 
строителството 3,4,5 пъти", поясни министър Виолета Комитова. 
Допълнително ще се затегнат правилата за прокарване на ток, вода и канализация до преместваемите обекти по улиците, 
за да не се повтаря инцидента от миналата зима, при който оголен кабел в шахта уби момче на бул. "Aкад. Иван Евстратиев 
Гешов" в София. 
 
√ След решението на КС: Валидността на актовете на Кирил Петков  
Правосъдният министър определи като обосновано решението на Конституционния съд, че назначението на Кирил Петков 
за служебен министър противоречи на основния закон. 
Според проф. Янаки Стоилов няма проблем с решенията на Министерския съвет, защото той е колективен орган. 
Индивидуалните актове, които Кирил Петков е издал като министър, остават валидни, но могат да бъдат атакувани.  
"Това решение потенциално засяга валидността на актовете, които е издал Кирил Петков", заяви служебният 
министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов. 
БНТ: По какъв начин ги засяга, то не е директно, но очаквате ли да възникнат съдебни спорове по някои от актовете? 
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"Аз очаквам не само и не толкова по юридически причини, колкото по политически да бъдат оспорвани някои от най-
чувствителните решения, които той е издавал", допълни проф. Янаки Стоилов. 
"Възложила съм на екипа на министерството да направи анализ кои актове евентуално биха били засегнати от 
съдебни бъдещи спорове. Това е първата стъпка, която правим в тази посока. Дали ще санирам или не - няма как в 
момента да отговоря, защото това са актове, които са свързани с други - специфични", каза още служебният 
министър на икономиката Даниела Везиева. 
 
√ БЕХ купи дълга на "Топлофикация София" към "Булгаргаз"  
Българският енергиен холдинг (БЕХ) е купил дълга на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" от 121 млн. лева. Това съобщи 
изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов на вчерашното заседание на КЕВР, на което беше обсъдена 
цената на природния газ за ноември. 
По повод дълга на "Топлофикация София" към "Булгаргаз", Павлов обясни, че в сряда е бил подписан договор за цесия 
между обществения доставчик на природен газ и БЕХ. Вчера се очакваше паричен превод. 
Доставките на природен газ за ноември към столичното топлофикационно дружество са гарантирани, допълни Павлов, но 
изтъкна, че от "Булгаргаз" очакват едно трайно решение, което ще позволи на "Топлофикация София" да заплаща своите 
доставки. 
 
√ МЗ публикува списък на състояния, при които да не се поставя ваксината на "Пфайзер"  
Министерството на здравеопазването публикува в профила си във фейсбук списък със състояния, при които не е 
препоръчително поставянето на ваксината на "Пфайзер". 
Лица, които НЕ трябва да се ваксинират с Comirnaty ("Пфайзер") срещу COVID-19: 

• Всеки с тежка алергия към компонент на ваксината (т.е. такъв, който причинява анафилаксия или изисква 
медицинска намеса); 

• Тези на възраст под определената в кратките характеристики на продуктите; 

• Хора, които в момента са в изолация или имат симптоми на COVID-19; те могат да се ваксинират, след като 
приключат с изолацията и след преустановяването на всичките им симптоми; 

Хора, които могат да се ваксинират след обсъждане на ползите и рисковете и/или след консултация с техния 
наблюдаващ/лекуващ лекар: 

• Лица с анамнеза за тежка алергия към някоя ваксина или към инжекционен лекарствен продукт; 

• бременни; 

• лица с имунокомпрометиращи заболявания; 

• кърмещи жени; 

• лица на терапия с антикоагуланти 
Хора, които трябва да следват специални процедури: 

• Лица с анамнеза за тежка алергия (изискваща медицинска намеса) към нещо различно от ваксина или 
инжекционно лекарство може да получи ваксината, но трябва да остане за медицинско наблюдение в 
продължение на 30 минути след получаване на ваксината. 

• Хората, които наскоро са боледували от COVID-19 и са били лекувани с антитяло-базирани терапии (напр. с 
моноклонални антитела или реконвалесцентна плазма), трябва да изчакат до 90 дни след лечението, за да бъдат 
ваксинирани. 

От министерството подчертават, че хората, контактни на болни от COVID-19 трябва да изчакат, докато карантината им 
приключи, преди да се ваксинират (освен ако не живеят в места с множество хора, като старчески дом, поправителен дом 
или приют за бездомни, в този случай те могат да бъдат ваксинирани по време на период на карантина). 
Хората, които са си поставили друга ваксина, която не е срещу ковид трябва да изчакат поне 14 дни, преди да получат 
ваксина срещу COVID-19. По същия начин, ако човек е получил ваксината срещу COVID-19, той трябва да изчака най-малко 
14 дни, преди да получи други ваксини. 
 
√ Постоянен пункт за ковид тестове започна работа в НДК 
Постоянен мобилен лабораторен пункт за тестване за COVID-19 започна работа на територията на Национален дворец на 
културата. Приоритетно ще се обслужва публиката на събитията и пространствата в НДК. Ще се правят бързи антигенни 
тестове на цена от 10 лв., както и PCR тестове. Пунктът ще работи всеки ден от 16.00 до 19.30 часа. Намира се в централната 
сграда, а входът е през Билетен център в ляво. 
От Националния дворец на културата молят зрителите да показват закупените си билети при тестване, както и да идват за 
събитията по-рано, за да бъдат обслужени навреме. Целта е да не се получават струпвания непосредствено преди 
началните часове на събитията. 
Съгласно Заповед на министъра на здравеопазването, достъпът до всички зали и събития в НДК се осъществява чрез 
представянето на входа на зелен сертификат, получен чрез: ваксина за COVID-19, преболедуване на COVID-19, отрицателен 
PCR тест или отрицателен антигенен тест. 
 
√ Българската дилема за Скопие 
България е в процес на формулиране на нова политика спрямо Република Северна Македония. Това стана ясно през 
последните няколко седмици, след като президентът Румен Радев и служебното правителство признаха: ЕС и партньорите 
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ни оказват натиск да намерим бързо решение в споровете със Скопие. Завой или логично продължение е промяната във 
външнополитическия ни курс? 
Двете големи тези 
Във външната ни политика, сред дипломатическата и експертна общност, негласно властват две тези за най-адекватната 
политика към Скопие. 
Доскоро преобладаваше разбирането, че езикът, културата, историята и формирането на корените на днешната 
националност в Република Северна Македония са пряко следствие и продължение от развитието на българската история, 
език и култура. Според тази теза, България не бива да търси малцинства югозападно от Гюешево. В рамките на този 
политически курс, България не признава т.нар. "македонски език", а книжовна норма, чието развитие е пряко свързано с 
българския език. Не търси малцинства, защото смята, че населението около Вардар има общи корени с българите. 
Българската външна политика не се стреми към нищо по-малко от признаване на "тоталността" на общото ни минало с 
македонците. 
Според втората теза, България трябва да постави акцент върху защита на правата на хората с българско самосъзнание в 
Република Северна Македония, да работи за вписването им в Конституцията на страната като държавотворен народ, за 
премахване на езика на омразата и запазване на културно-историческото наследство. Експертите, привърженици на тази 
теза, не отричат общото ни минало с хората от Вардар, нито отричат съвременната реалност, че след 44-а година 
югославският режим започва създаването на нова нация там. Разликата е в подхода: привържениците на втората теза 
смятат, че България трябва да се опита да спаси, каквото може, в Република Северна Македония. 
Според първата теза, повечето хора около Вардар са население с български произход, език, история и култура. Втората не 
отрича истинността на първата, но смята, че тя е контрапродуктивна и тъй като не е дала резултати вече 30 години, е време 
за нов подход: акцент върху живите българи в Република Северна Македония, а не историята. 
Поврат 
Двете тези са относително разграничими, границата между тях често е размита, но неофициално това са двата курса на 
мислене в българската дипломация и експертна общност по отношение на казуса със Скопие. През последните пет месеца 
президентът Румен Радев призна две неща: че има огромен натиск върху България да отстъпи и да гласува "за" свикване 
на първата междуправителствена конференция между Скопие и ЕС (започване на преговори); и че е в ход формиране на 
нов подход към Скопие (акцент върху живите българи, а не само историята). 
Представителите на политическите партии и организациите на българите в Република Северна Македония не са единни 
коя външнополитическа линия трябва да следва България, както не е единна експертната и дипломатическата ни общност. 
Според някои, "македонска нация" няма и Скопие ще "клекне" на сериозен, но постоянен натиск чрез вето от страна на 
София. Според други, "политиката на вето" води до допълнително влошаване на двустранните отношения на всички нива: 
от обикновените междучовешки до тези на най-високо ниво. Според трети, акцентирайки върху правата на живите 
българи, София има по-голям шанс да бъде разбрана в Брюксел, където колкото и да обясняваш защо Гоце Делчев и цар 
Самуил са българи, няма да те разберат. Но ако говориш за добросъседски отношения, Копенхагенски критерии и гонение 
срещу българи - ето това е езикът на Брюксел, който би бил разбран. 
Неразбирателството сред македонските българи допълнително оплита и без това колебливата и недобре обяснената 
българска позиция. Ако направим ретроспекция на българския външнополитически курс, сегашната смяна в подхода е 
поврат. Макар и замаскиран като продължение на доскорошния курс. 
Много опасности 
И първата, и втората теза са вероятно еднакво верни. Въпросът е коя от двете ще донесе реален резултат за България. А те 
са: признаване на историческата истина в Скопие, промяна в учебните програми, спиране на езика на омразата, защита 
правата на македонските българи, прекратяване на историческите кражби. 
Новият подход, ако такъв е в ход и ще бъде наложен, крие две огромни опасности. Първата е по отношение Пиринска 
Македония и все още активното ОМО-Илинден-Пирин. Втората - в евентуалното падане на границата между България и 
Република Северна Македония, ако и когато втората бъде приета в Европейския съюз. 
Ако българите бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония като "държавотворен народ", колкото и 
да избягва думата "малцинство", България няма как да избяга от реципрочни искания. И дори да не са от официалните 
власти в Скопие, те ще дойдат от ОМО-Илинден-Пирин. Забранена от Конституционния съд през 1999 г., ОМО-Илинден е 
сепаратистка организация, финансира се от чужди служби и е изключително активна. Най-важното: ОМО-Илинден има 
спечелени 17 дела срещу България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Именно ОМО повдига въпроса за 
"македонско малцинство" у нас, а, според неофициална информация, специални кръгове в Скопие работят през тази 
организация у нас. 
Ако учебните програми по история в Скопие останат същите и бъде приет подходът за "мултиперспективност" в тази област 
(едно и също историческо събитие позволява две различни - еднакво верни - тълкувания от две различни страни), никой 
не знае какво точно ще бъде обяснявано на учениците от двете страни на границата в момента, в който Скопие стане член 
на ЕС. С падането на границата ще падне и културната граница, която сега служи като "санитарен кордон" в областта на 
историята и културата. Граница, изкуствено наложена от югославските комунисти, но играеща немалка роля днес за защита 
на българската историческа истина. 
Въпросът е следният: България очевидно сменя тактическите прийоми, запазвайки стратегията (приета чрез Рамковата 
позиция от 2019 г.), но кой даде гаранции на президента, че новата тактика ще е по-успешна? 
 
√ Нови правила за пристигащите от България в Чехия  
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Чехия затяга мерките за пристигащите от България. Неваксинираните трябва да имат два PCR теста. Единият - най-много 72 
часа преди пътуването. Вторият - между 5-ия и 7-мия ден след пристигането си. 
Отпада възможността за влизане в страната с бърз антигенен тест. 
Няма ограничения за деца под 12 години и за ваксинирани граждани със "зелен сертификат". 
Всички обаче попълват формуляр на пътуващия. Мерките не важат за транзитно преминаване до 12 часа. 
Чехия въведе новите условия, защото България е в групата от държави с висок риск. 
 
√ Задължителна COVID ваксинация за държавните служители в Унгария 
Унгарското правителство ще задължи служителите в държавни институции да се ваксинират срещу COVID-19 заради скок 
в новите случаи, заяви на брифинг Гергей Гуляш, шеф на кабинета на премиера Виктор Орбан. 
Гуляш допълни, че частните работодатели също ще бъдат упълномощени да направят задължителни COVID ваксинациите 
за служителите, ако сметнат това за нужно. 
Носенето на маски пък става задължително в обществения транспорт от 1-ви ноември. 
Унгария стана свидетел на рязък скок на новозаразените през последните две седмици. Вчера властите съобщиха за 4039 
нови случая на коронавирус – двоен скок в сравнение с миналата седмица на дневна база. 
Страната с население от 10 милиона души е регистрирала 30 692 смъртни случая от началото на пандемията. Над 5,72 
милиона са напълно ваксинирани срещу вируса дотук, а над 1,16 милиона са с трета доза. 
 
√ Гърция отбеляза националния си празник при строги мерки срещу ковид 
При строги мерки срещу пандемията Гърция отбеляза националния си празник. В някои райони проявите бяха отменени 
заради високите нива на заразяване с коронавирус. 
С военен парад в Солун и ученическа манифестация в Атина страната отбеляза националния празник, популярен като 
„Денят Охи“. На 28 октомври 1940 година Атина отговаря с „не“ на искането на Мусолини за преминаване на войските през 
гръцка територия. 
На военния парад в Солун присъства президентът Катерина Сакеларопулу и част от министрите. Зрителите бяха задължени 
да носят маска на открито. 
В Северната част на Гърция местната власт забрани традиционните ученически манифестации поради критичните нива на 
заразените с COVID-19. 
Те са разрешени в Атина и други части на страната и се провеждат при спазване на ограниченията. 
 
√ Джо Байдън пристигна в Рим за срещата на Г-20  
Преди това той ще има аудиенция при папа Франциск. Байдън е вторият римокатолически президент на Съединените щати 
след Джон Кенеди. 
Белият дом съобщи, че двамата ще обсъдят начините за справяне с бедността, COVID-19 и климатичните изменения. 
Последните две теми, както и икономическото възстановяване, ще са в центъра на разговорите на лидерите от Г-20. 
Четирима президенти ще участват виртуално във форума - сред тях са руският държавен глава Владимир Путин и 
китайският му колега Си Дзинпин. За сигурността на двудневната среща са мобилизирани близо 6000 полицаи и около 500 
военни. Срещата на Г-20 е в навечерието на конференцията за климата в Глазгоу. 
 
√ Новото име на Facebook е Мeta  
Новото търговско име на технологичната компания "Фейсбук", която е собственик на едноименната социална мрежа ще 
бъде Meta. Новината обяви основателят ѝ Марк Зукърбърг по време на годишната конференция на компанията. 
Ребрандирането е част от амбициите на компанията да създаде "метавселена" - виртуална реалност, която премахва 
границите между физическия и цифровия свят. 
Смяната на името се разглежда и като опит за подобряване на имиджа на фона на скандали и критики за бизнес практиките 
на "Фейсбук". 
Потребителите на самата социална мрежа, обаче, могат да бъдат спокойни - имената на платформите Фейсбук, Инстаграм 
и Уотсап остават същите. 
 
3e-news.net 
 
√ Неблагоприятен бизнес климат за пети пореден месец през октомври определиха анкетираните от НСИ мениджъри 
Показателят за промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите се понижава, а в строителството 
запазва равнището си от септември 
През октомври 2021 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 2.3 пункта спрямо предходния месец септември. 
По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в 
строителството показателят запазва равнището си от септември, показват резултатите от традиционната мсена бизнес 
анкета на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият показател за стопанската конюнктура постоянно се понижава от юни насам, след като преди това за май беше 
отчетено нарастване на индикатора с 12.4 пункта спрямо април. Равносметката за последните пет месеца е следната: за 
септември общият показател се понижил с 2.4 пункта, за август (-2.3 пункта), за юли (на равнището на юни), за юни (-4.0 
пункта). 
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Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 3.9 пункта в резултат на по-резервираните оценки и 
очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По-негативни са и прогнозите им 
както за износа, така и за производствената активност през следващите три месеца. 
През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от юли (74.2%). С оглед на 
очакваното търсене през следващите месеци обаче се предвижда недостиг от мощности. 
Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостигът на 
работна сила и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното 
им влияние. 
В сравнение със септември делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността да се повишат 
през следващите три месеца, се увеличава. 
През октомври съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва нивото си от предходния месец. 
Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, 
така и за дейността им през следващите три месеца са песимистични. Последната анкета отчита и увеличение на броя на 
клиентите със закъснения в плащанията. 
Производственият график е осигурен с договори за 5.6 месеца, като се наблюдава намаление от 1.3 месеца спрямо 
оценката през юли. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни. 
Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда. През последния 
месец се регистрира и нарастване на отрицателното въздействие на фактора „цени на материалите“, който измества на 
трето място затрудненията, свързани с недостига на работна сила. 
Относно продажните цени в строителството 32.7% от мениджърите продължават да очакват те да се повишат през 
следващите три месеца. 
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 1.4 пункта, което се дължи на по-умерените 
оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на 
продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани. 
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да ограничават в най-
голяма степен развитието на бизнеса в сектора, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние. 
В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени в сектора 
да се повишат през следващите три месеца. 
През октомври съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 2.1 пункта в резултат на леко 
влошените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-умерени са и мненията им 
относно настоящото и очакваното търсене на услуги. 
Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, 
посочени съответно от 51.1 и 28.9% от предприятията. 
Очакванията на мениджърите по отношение на продажните цени през следващите три месеца продължават да са в посока 
на увеличение. 
 
√ Бавно отпадане на въглищата, нови АЕЦ и развитие на ВЕИ централи планира Полша до 2040 година 
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Все още обаче стоят редица въпроси по отношение на детайлите за промени в енергийния микс на страната  
Близо 70% от електроенергията на Полша идва от изкопаеми горива като основен дял в енергийния микс заемат въглищата. 
Ситуацията обаче бавно и постепенно ще се променя в следващите години. А към енергийния микс ще бъде добавена и 
нова компонента – ядрената енергия. Всичко това ще се случи като се обърне специално внимание на затварянето на 
мините и намирането на нови работни места за миньорите в страната. Това обясни пред 3News Анджей Шикора, 
председател на Института за енергийни изследвания на Полша. В момента 75% от енергията в микса на Полша идва от 
въглищните централи. Доставките се извършват както от собствените залежи, така и от вносни въглища. Предпочитанията 
към момента са повече да се използват вносни въглища от Русия и Украйна, защото са по-калорични и по-евтини, обясни 
Шикора. 
В Полския план за енергийна политика до 2040 г. (Polish Energy Policy PEP 2040) се предвиждат значими структурни промени 
и на първо място е предвидено оптимално да се използват националните енергийни ресурси. Само те няма да са 
достатъчни да задоволят потребностите на страната за природен газ и петрол. Като се има предвид ограничената природа 
на изкопаемите горива, както и икономически и екологични съображения, рационалното използване на ресурсите е от 
ключово значение, смятат полските анализатори. Балансът на енергийния микс трябва да гарантира, че доставката на 
електроенергия е стабилна и системата е гъвкава, както и че Полша спазва международните си задължения, е записано 
още в документът. 
От предоставените данни се вижда още, че в PEP 2040 е записано как през 2030 г. 60% от електроенергията в страната ще 
бъде произвеждана от въглищни ТЕЦ. Дотогава делът на възобновяемата енергия ще се е покачил до 21%. Ситуацията ще 
се промени при пускането на първия атомен блок на страната, като е планирано това да се случи през 2033 г. Към момента 
все още се проучват възможните площадки за изграждане на ядрената мощности, обясни Шикора. 
Плановете на страната предвиждат Полша да подпише договор за строителство на първия си атомен енергоблок през 2022 
г. Разрешителното за изграждане пък трябва да е готово през 2025 г., бе съобщено през миналата година. В момента 
плановете са първия блок да бъде с капацитет между 1 и 1,5 GW. В програмата на Полша е предвидено след 2033 г. 
постепенно изграждане на още пет атомни блока като те трябва да бъдат готови до 2043 г. Графикът е резултат от 
очакваното нарастващо търсене на електроенергия и промени в националната енергийна система поради извеждане от 
експлоатация на стари въглищни централи. Все още очакваме решението на правителството по този въпрос, обясни 
Шикора. Атомните централи осигуряват стабилни енергийни доставки с нулеви вредни емисии и замърсители на въздуха. 
В същото време е възможно да се диверсифицира структурата на енергийното производство на разумна цена и с 
приемливи цени на електроенергията за потребителите. 
По думите му в момента дори се проучват възможностите да се изградят малки модулни реактори в района на Аушвиц. От 
миналата година е ясно, че правителството разглежда и възможността за строеж на ядрени блокове от типа ВВЕР в района 
на Зарновец. Такъв проект е имало през 80-те години на миналия век, но впоследствие той е бил изоставен. Към момента 
страната има само един изследователски ядрен реактор. Освен нови атомни мощности в страната е предвидено 
подобряване на енергийната ефективност с 23% до 2030 г. в сравнение с прогнозните данни от 2007 г. Страната ще намали 
в следващите десет години и емисиите си парникови газове с 30 на сто, спрямо данните за замърсяванията от 1990 г. 
Друга важна част от полската енергийна стратегия са възобновяемите енергийни източници. Повишената роля на 
възобновяемите енергийни източници е в резултат от необходимостта от диверсификация на енергийния микс, 
необходимостта да се допринесе за възобновяемите цели на ЕС при крайната енергийна консумация (32%), но също и 
заради световните тенденции за намаляващите цени на зелените централи. Към момента обаче все още са сравнително 
малко вятърните наземни електроцентрали в страната, обясни Шикора. Полша обаче започва мащабни проекти за 
офшорни вятърни паркове в Балтийско море. Намеренията са да бъдат изградени в следващите няколко години около 6 
GW вятърни централи в морето. Основните инвеститори се планира да бъдат европейските компании RWE, Equinor и 
Ørsted. Отделно в страната в момента действа програма за инсталиране на соларни централи по покривите на къщите. 
Крайният срок за кандидатстване за подкрепа е до края на тази година, а напливът е огромен, сподели Шикора. Според 
настоящите планове около 2-3 GW соларни централи се очаква да бъдат създадени в домовете на поляците в следващите 
години. Нови вложения са планирани по отношение на земеделието и на биомасата, които също имат голям потенциал за 
развитие в страната. Оптимистично изглежда и бъдещата употреба на електромобили в страната и нови горива, 
произведени на базата на биометан и други биогорива от ново поколение. 
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От данните на PEP 2040 се вижда, че електроенергийното производство на страната ще се увеличи до 232 TWh на година, 
спрямо сегашните 165 TWh. Кардиналните промени в енергийния микс се очакват след 2033 г. при навлизането в 
експлоатация на нови АЕЦ. Две години след това се очаква и ударното навлизане на нови вятърни и слънчеви 
електроцентрали от различни видове, без водните централи. От данните става ясно още, че страната няма да прекрати 
изцяло въглищната енергийна индустрия до 2040 г. 
 

 
 
Все още обаче стоят редица въпроси по отношение на детайлите за промени в енергийния микс на страната, стана ясно от 
презентацията, която енергийният експерт Шикора направи. За момента не е ясно как ще реагира ЕС ако през 2030 г. близо 
60% от електроенергията на Полша все още се произвежда от въглища. Проблеми за решаване стоят пред страната по 
отношение на енергийните доставки на природен газ и петрол, независимо че Полша има дългосрочни договори за 
доставка на синьо гориво от LNG и газовите хранилища на страната са пълни. Все още липсва яснота как точно ще се 
развиват новите ВЕИ централи дали ще се търсят още възможности за наземни електроцентрали, или основно такива, 
работещи в морето. 
 
√ ЕК ще поеме водещата роля на Конференцията на ООН по въпросите на климата в Глазгоу следващата седмица 
Комисията ще насърчи всички страни да изпълняват ангажиментите си по Парижкото споразумение и да намаляват 
своите емисии на парникови газове 
Между 1 и 12 ноември Европейската комисия ще участва в конференцията на ООН по въпросите на климата (26-а 
конференция на страните, съкратено СОР26 или КС26), която ще се проведе в Глазгоу, Обединеното кралство. На 1 и 2 
ноември председателят Фон дер Лайен ще представлява Комисията на срещата на световните ръководители на най-
високо равнище, с която официално се открива КС26. Изпълнителният заместник-председател Франс Тимерманс ще води 
преговарящия екип на ЕС. Членът на Комисията Кадри Симсон също ще участва в КС26, а ЕС ще бъде домакин на над 150 
съпътстващи мероприятия в павилиона на ЕС. 
Комисията ще насърчи всички страни да изпълняват ангажиментите си по Парижкото споразумение и да намаляват своите 
емисии на парникови газове. Освен това ЕК настоятелно ще призове развитите държави да увеличат финансирането на 
действията за климата, за да постигнат договорената в Париж цел за финансиране в размер 100 милиарда щатски долара, 
за което ЕС вече дава принос от над 25 милиарда долара (като този принос нараства), и ще работи за завършването на 
Правилника за прилагане на Парижкото споразумение. 
В реч преди КС26 председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Започна световната надпревара за постигане на нетни 
нулеви емисии до средата на века. Ако работим заедно, може всички ние да излезем победители. На КС26 имаме за 
задача да опазим планетата за идните поколения. В Европа разполагаме с всички необходимо за постигане на 
климатична неутралност до 2050 г. и да съкратим емисиите си най-малко с 55 % до 2030 г. В Глазгоу настоятелно ще 
призовавам другите световни ръководители да направят същото; да внедряват нововъведения и да инвестират в 
една нова стратегия за по-устойчив растеж. Накратко, да благоденстват и да изграждат по-здрави общества, като 
същевременно осигуряват по-добро бъдеще за нашата планета. 
Изпълнителният заместник-председател Франс Тимерманс, отговарящ за Европейския зелен пакт, заяви: От 
решаващо значение е да разчитаме на тежестта на науката, народната подкрепа и засиления обществен контрол 
през следващите две седмици, за да предприемем смели стъпки към действия за климата на световно равнище. Само 
ако работим заедно, ще можем да опазим бъдещето на човечеството на тази планета. През последните седмици аз 
работя с партньори от всички континенти, за да подготвя почвата за наближаващите разговори. Сега всички трябва 
да действаме, за да завършим Правилника за прилагане на Парижкото споразумение, да ускорим намалението на 
емисиите си и да обезпечим финансирането за действията за климата, от които се нуждае светът. 
Целите на Парижкото споразумение не се постигат, 
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има вероятност глобалното затопляне да достигне опасното равнище от 2,7°C 
В рамките на Парижкото споразумение 195 държави са се договорили да представят национално определени приноси 
(НОП), които представляват техните индивидуални цели за намаление на емисиите. В своята съвкупност те би трябвало да 
спомогнат за ограничаване на изменението на средната глобална температура под 2°C и възможно най-близо до 1,5°C до 
края на века. От най-новия обобщаващ доклад по РКООНИК, публикуван този месец, става ясно, че със сегашните НОП 
целите на Парижкото споразумение не се постигат, а това създава вероятност глобалното затопляне да достигне опасното 
равнище от 2,7°C, с изключително вредни въздействия, които застрашават живота на Земята. 
Развитите държави са поели ангажимент да мобилизират общо 100 милиарда щатски долара годишно международно 
финансиране за действията за климата от 2020 до 2025 г., за да помогнат на най-уязвимите държави и малките островни 
държави в усилията им за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към това изменение. 
Наскоро ЕК обяви отпускането на още 4 млрд. евро от бюджета на ЕС до 2027 година 
Най-големият източник на финансиране е ЕС, чийто принос e над една четвърт от целта, а председателят Фон дер Лайен 
наскоро обяви отпускането на още 4 милиарда евро от бюджета на ЕС до 2027 г. Сега обаче другите партньори трябва да 
повишат усилията си и да покрият текущия недостиг от близо 20 милиарда щатски долара. Финансирането на действията 
за климата е от решаващо значение за подкрепата на уязвимите общности, на които трябва да се помогне да се защитят 
от въздействията на изменението на климата и да създават растеж в една чиста икономика. 
Шест години след приемането на Парижкото споразумение ЕС ще преговаря също така с другите страни, участващи в КС26, 
за завършването на „Парижкия правилник“, в който ще бъдат установени правилата и процедурите за прилагането на 
Споразумението. В частност, ние се стремим към споразумение, с което се обезпечава екосъобразността на световните 
пазари на въглеродни емисии и се уреждат задълженията за прозрачност и отчетност. Един добре работещ международен 
пазар на въглеродни емисии може да доведе до допълнителни инвестиции в прехода към екосъобразност и да ускори 
намалението на емисиите по икономически ефикасен начин. 
По време на конференцията ЕС ще бъде домакин на над 150 съпътстващи мероприятия в павилиона си в Глазгоу и по 
интернет. Тези мероприятия, устроени от различни държави и организации от Европа и целия свят, ще бъдат посветени на 
широк кръг от въпроси, свързани с климата, например енергийния преход, финансирането за устойчиво развитие, научните 
изследвания и нововъведенията. 
Европейският съюз е световен водач в действията за климата, като от 1990 г. насам вече е съкратил емисиите си на 
парникови газове с 31 %, при условие че икономиката му е нараснала с над 60 %. Посредством Европейския зелен пакт, 
представен през декември 2019 г., ЕС повиши допълнително амбициите си в тази област, като пое ангажимент да постигне 
климатична неутралност до 2050 г. Тази цел стана правно обвързваща с приемането и влизането на Европейския закон за 
климата през юли 2021 г. В Закона за климата се установява и междинна цел за намаляване на нетните емисии на 
парникови газове най-малко с 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. През декември 2020 г. целта за 2030 г. 
бе обявена пред РКООНИК като НОП на ЕС по Парижкото споразумение. За да бъдат изпълнени тези ангажименти, през 
юли 2021 г. Европейската комисия представи пакет от предложения, посредством които политиките на ЕС в областта на 
климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане да бъдат подготвени за намаляването на 
нетните емисии на парникови газове най-малко с 55 % до 2030 г. 
Повече може да научите ТУК. 
 
Икономически живот 
 
√ Близо 20% ръст на парите в обращение у нас  
В края на септември 2021 г. парите в обращение са достигнали 23 621.9 млн. лв., показава Прегледът на емисионно-
касовата дейност на БНБ. За едногодишен период (спрямо края на септември 2020 г.) те нарастват с 18.8%, или с 3737.6 
млн. лв. През съответния предходен едногодишен период нарастването им е по-малко както в процентно отношение 
(8.6%), така и като абсолютна стойност (1578.5 млн. лв.). 
В края на септември 2021 г. в обращение са 550.9 млн. броя банкноти, които са с 22.0 млн. броя, или с 4.2% повече в 
сравнение с края на юни 2021 г. За същия период общата им стойност нараства с 6.0%, достигайки към 30 септември 23 
072.8 млн. лв. Средната по  стойност  банкнота  в  обращение  в  края  на  третото  тримесечие на 2021 г. е 41.88 лв., което 
представлява увеличение с 0.71 лв. спрямо края на второто.  
За едногодишен период стойността се е повишила с 4.20 лв., или с  11.1%  вследствие  както  на  значително  по-
високите  темпове  на  нарастване  в  паричното  обращение  на  броя  на  банкнотите  от  50  и  100  лева  в  сравнение  с 
останалите номинали, така и на факта, че считано от 1 януари 2021 г. 
банкнотите  от  2  лева  бяха  изтеглени  от  обращение  и  престанаха  да  бъдат  законно платежно средство. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_5623
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Източник БНБ 

 
С най-голям дял (36.78%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на третото тримесечие на 2021 г. е банкнотата 
от 50 лева, като към 30 септември  в  обращение  са  202.6  млн.  броя  банкноти  с  този  номинал.  С  най-малък  дял  (5.40%) 
e броят на банкнотите от 5 лева. 
Спрямо края на септември 2020 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нарастват дяловете на тези от 50 и 100 
лева, като по-голямо е нарастването на дела на 50-левовите банкноти (с 4.97 процентни пункта). Спрямо същия 
период  дяловете  на  банкнотите  от  5,  10  и  20  лева  намаляха,  като  с  най-голямо  намаление (с 2.63 процентни пункта) 
е делът на 20-левовите банкноти. 
В края на септември 2021 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 10 130.5 
млн. лв., което е най-големият дял (43.91%)  в  структурата  по  стойност  на  банкнотите  в  обращение. 
 

 
Източник БНБ 

В края на септември 2021 г. в обращение са 2821.3 млн. броя разменни монети, които са с 51.1 млн. броя, или с 1.8% повече 
в сравнение с броя им в края на юни 2021 г. За същия период общата им стойност се е увеличила с 11.9 млн. лв., или с 2.4%. 
Средната по стойност разменна монета в обращение в края на третото тримесечие на 2021 г. е 0.18 лв. и се запазва без 
промяна както спрямо края на второто тримесечие, така и за едногодишен период. Запазва се общата тенденция към 
увеличаване на броя на разменните монети в  обращение  от  всички  номинали.През  третото  тримесечие  на  2021  г.  най-
голямо  в  процентно  изражение  (с  3.1%)  е  нарастването  при  разменната  монета  с номинал 2 лева, а най-малко (с 1.3%) 
е нарастването на броя на монетите от 1 стотинка. За периода юли – септември 2021 г. в Националния център за анализ на 
БНБ са задържани  общо  134  броя  неистински  български  банкноти,  циркулирали  в  паричното обращение. Спрямо 
второто тримесечие на 2021 г. те са с 356 броя по-малко. 
 
√ МВР, данъчни и митничари тръгнаха по бензиностанциите 
В ход е двудневна акция – вчера и днес, на обекти за съхранение и разпространение на горива, разположени на 
територията на областите Варна, Бургас, София, Пловдив, Враца и Добрич. 
Тя е организирана и ръководена от Междуведомственият координационен център на ГДБОП, като в проверките участват 
екипи на МВР, ДАНС, НАП, Агенция „Митници“ и  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съобщават от 
НАП. 
Специализираните проверки са насочени към противодействие на данъчни и митнически нарушения и престъпления, 
незаконно разпространение на горива, извършвано чрез манипулиране на софтуера на фискалните устройства на 
бензиностанциите, както и недопускане реализирането на пазара на автомобилни горива, които не съответстват на 
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утвърдените стандарти. Действията са предприети по инициатива на ДАНС след установено рисково поведение на 
търговски дружества. 
До момента са проверени 19 обекта. Установени са нарушения на Закона за измерванията, на данъчното законодателство 
и на изискванията за пожарна безопасност. Взети са проби от разпространяваните енергийни продукти, които предстои да 
бъдат подложени на лабораторно изпитване. Контролните действия на екипите продължават в областите Бургас и Добрич. 
 
√ България сред отличниците в ЕС по рециклиране на пластмасови отпадъци  
През 2019 г. всеки жител на ЕС е генерирал 34,4 кг отпадъци от пластмасови опаковки, от които 14,1 кг са рециклирани. 
Данните на Евростат сочат, че между 2009 и 2019 г. обемът на генерираните отпадъци от пластмасови опаковки на човек 
се е увеличил с 24% (+6,7 кг). Това обаче е съпътствано и от рязко увеличаване на обема на рециклиране на отпадъци от 
пластмасови опаковки – с 50% (+4,7 кг). 
Въпреки това подобрение, количеството пластмасови опаковки, които не са рециклирани, се е увеличило с 2 кг на жител 
от 2009 г. поради по-голямото увеличение на абсолютната стойност на генерираните отпадъци от пластмасови опаковки. 
 

 
 
През 2019 г. приблизително 41% от отпадъците от пластмасови опаковки са били рециклирани в ЕС, като девет държави-
членки на ЕС рециклират повече от половината от генерираните отпадъци. Сред тях е и България (59%, по данни за 2018 
година). Първа е Литва (70%), следват Чехия (61%), България (59%,), Холандия (57%), Швеция и Словакия (и двете 53% ), 
Испания (52%), Кипър (51%) и Словения (50%). 
За разлика от тях, с по-малко от една трета рециклирани отпадъци от пластмасови опаковки са Малта (11%, данни за 2018 
г.), Франция (27%), Ирландия (28%), Австрия (31%), Полша (32%) и Унгария (33%). 
 
√ ЕК въведе строги ограничения за три вида химикали  
Европейската комисия прие предложение, насочено към опазването на здравето на човека и околната среда от някои от 
най-вредните химикали в отпадъците — устойчивите органични замърсители. С него се въвеждат по-строги ограничения 
за максимално допустимите концентрации на тези химикали в отпадъците, за да не се допуска обратното им връщане в 
икономиката. 
Въвеждат се строги ограничения за максимално допустимите концентрации на следните три вещества или групи вещества 
в отпадъците: 

• перфлуорооктанова киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с PFOA съединения — откриват се в 
непромокаеми текстилни изделия и в пожарогасителна пяна; 

• дикофол — пестицид, използван по-рано в земеделието; 

• пентахлорофенол, неговите соли и естери — откриват се в третирана дървесина и в текстилни изделия. 
Устойчивите органични замърсители са химикали с токсични свойства, които остават в околната среда дълго време, 
акумулират се в хранителните вериги и могат да увредят здравето на човека и околната среда. Целта на днешното 
предложение на комисията е да се премахнат или да се сведат до минимум емисиите на устойчиви органични замърсители 

https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-amending-annexes-pops_en
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от отпадъците. Въпреки че като цяло вече не се използват в нови продукти, те все още се намират в отпадъците от някои 
потребителски продукти, като например мебели, пластмаси, електронно оборудване и непромокаеми текстилни изделия. 
 
√ Риболовната битка в Ламанша ескалира 
Франция преминава от заплахи към наказателни мерки срещу Обединеното кралство по спорните въпроси за риболова 
след Брекзит. На 2 ноември влиза в сила първият пакет действия срещу Лондон и т.нар. англо-нормандските острови 
(островите разположени в Ламанша, най-големите от които са Джърси, Гърнси и Алдерни), ако броят на предоставените 
разрешителни на френските риболовци остане ограничен. Пакетът включва „забрана за разтоварване на морски продукти“ 
и „засилен митнически контрол“. 
На заседанието на Мнистерския съвет на 27 октомври, след продължителни дискусии, решението беше взето: ако до 
началото на ноември няма никакъв прогрес по въпроса за разрешителните, Париж ще предприеме следните мерки: 
„забрана за разтоварване на британски морски продукти на територията на Франция“ и налагане на „системен митнически 
и санитарен контрол върху разторваните британски продукти“. Говорителят на правителството Габриел Атал дори заяви за 
възможността за „втора серия мерки“ и по-специално мерки, „които ще засегнат доставката на електроенергия за англо-
нормандските острови“, цитира в свой репортаж по темата Le Monde. 
Министърът по морските въпроси заяви, че през нощта на сряда срещу четвъртък са отправени предупреждения към два 
британски траулера, които са ловили риба в близост до устието на Сена. Единият е сакциониран за това, че е препятствал 
упражняването на контрол от страна на френските гранични власти, като не ги е допуснал на борда. Вторият, който не 
фигурира в списъка на лицензираните от Европейската комисия и Франция британски кораби, е задържан и ескортиран до 
пристанището на Хавър. 
Същата вечер в съвместно комюнике на секретариата по европейските въпроси и на министерството по морските въпроси 
бяха уточнени предприетите мерки: 
забрана за разтоварване на британски риболовни кораби в определените пристанища, т.е. в шестте френски пристанища, 
в които това се извършва понастоящем; 
засилване на санитарния и митническия контрол върху британските кораби; 
отделяне на особено внимание на контрола върху камионите от и за Обединеното кралство, независимо от това какъв е 
товарът им. 
Това не е война, това е битка 
Действията предизвикаха коментарите на голям брой френски и британски отговорни лица. От френска страна – да се 
обоснове позицията, а от британска – да се призове към малко спокойствие и възстановяване на диалога. 
„Нито един друг аспект на европейското сътрудничество с Великобритания не може да върви напред, без да се 
възстанови доверието и да се прилагат изцяло подписаните споразумения“, добави френският държавен секретар по 
европейските въпроси Клеман Бон. „Сега вече трябва да говорим с езика на силата, защото се страхувам, че сегашното 
британско правителство разбира само от това. Имам чувството, че те разбраха, че трябва да се върнат на масата 
на преговорите. Но, ако не го направят, ние ще продължим“. 
Министърът по европейските въпроси Аник Жирарден призова Европейската комисия да „положи допълнителни усилия, 
за да принуди Великобритания да спазва ангажиментите си. Това не е война, това е битка. Французите и риболовците 
имат права, има подписан договор и ние трябва да изискваме той да се спазва“, настоя тя пред RTL. 
„Най-важното сега е да запазим спокойствие и да вървим към намаляване на нарежението. Вратата ни остава 
отворена“, заяви от своя страна британският министър на околната среда Джордж Юстис пред Парламента. „Не от 
Франция идва напрежението“, му отговори френският премиер Жан Кастекс. „Ние сме постоянно отворени за разговори, 
сутрин, обед и вечер, но британците трябва да зачитат ангажиментите си“. 
По-рано говорител на британското правителство окачестви отправените предупреждения към двата траулера като 
„разочароващи и непропорционални“, като добави, че не е могъл да осъществи „никакъв формален контакт“ с френското 
правителство. От своя страна Юстис предупреди, че, ако тези заплахи започнат стриктно да се прилагат след 2 ноември, те 
ще доведат до приемането в отговор на „съответни и пропорционални мерки“. 
„Важно е да се подчертае, че 98% от разрешителните за риболов вече са предоставени. Ние продължаваме да 
работим с френското правителство да отпуснем допълнителни на основата на доказателствата, които  то 
предостави“, добави той като цитира цифра твърде различна от тази, която споменават французите. 
Огънят тлее от седмици. Измежду спорните въпроси между Париж и Лондон след Brexit този за риболова остава 
експлозивен, въпреки че не засяга широк кръг играчи на пазара. Около 80% от британското рибно производство е 
ориентирано към износ, а Франция е най-големият потребител в рамките на ЕС. 
Договорът за Brexit между Лондон и Брюксел, сключен в последния момент в края на 2020 г. предвижда, че европейските 
риболовци ще могат да продължат да работят в някои британски води при условие, че могат да докажат, че те са ловували 
там и преди. Спорът между Франция и Великобритания е за обема на доказателствата, които трябва да се предоставят и 
за броя на вече отпуснатите лицензии. 
Великобритания твърди, че разлешителни за риболов са предоставени на 98% от корабите, които са поискали. 
„Европейците поискаха 2127 разрешителни, а британците отпуснаха 1913, което е 90,3%. Т.е. британската цифра е 
невярна“, репликира Аник Жирарден. Лондон признава, че тридесетина кораба още не са получили разрешителни. „Всички 
те обаче са френски с изключение на един или два белгийски. Т.е. липсващите 10% са точно френски“, учудва се 
Жирарден. 
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Във все още оспорваните зони за риболов (6-12 мили от бреговете на Великобритания и англо-нормандските острови) 
Лондон и Джърси са предоставили малко повече от 210 окончателни разрешителни, докато Париж настоява за още 244. 
„Липсват почти 50% от разрешителните, на които имаме право“, твърди Атал. 
Аник Жирарден предупреди, че настоява за окончателно решение до 1 ноември, тъй като остров Джърси даде 
едномесечна отсрочка (до 30 октомври) на 75 френски кораби да предоставят нови доказателство, за да им се 
преразгледат досиетата. Тези кораби сега са в „черния списък“ и след понеделник не могат повече да се намират във 
водите на Джърси. 
 
√ Ударът върху световната търговия  
Днес предприятията в целия свят се сблъскват с липсата на суровини и детайли, за да отговорят на търсенето. 
Не само цените на газа и електроенергията скочиха през последните няколко месеца. Нагоре тръгват и цените на 
многобройни суровини, материали и готови детайли, които осигуряват функционирането на производствените вериги на 
заводите в целия свят, като по този начин се забавя производството и доставката на стоките. Дефицит, който се нуждае от 
анализ, предложен в публикация на Le Monde. 
Какво разбираме под дефицит? 
За дефицит говорим, когато се наблюдава пълна или частична липса на определени суровини или стоки в рамките на една 
територия или кръг от хора. От икономическа гледна точка дефицитът показва момента, в който търсенето на една стока е 
по-голямо от предлагането ѝ. 
Той може да е резултат от различни причини: климатични (слаба реколта), политически (война, блокада), икономически 
(недостатъчно производство) или чисто спекулативни: страхът от появата на дефицит води до паническо засилване на 
търсенето на един или повече продукти. 
В началото на кризата, породена от пандемията Ковид-19, опасността от налагането на ограничителни мерки предизвика 
масово презапасяване с някои стоки като макаронени изделия или тоалетна хартия. То се подсили от показването на 
празните рафтове, което от своя страна създаде дефицит в супермаркетите. 
Причини за дефицита в световната търговия 

1. Възстановяване на търсенето значително по-бързо от предвиденото. 
След общия спад на националните икономики по време на ограничителните марки, предприети през 2020 и 2021 г., 
търсенето на суровини и готови продукти започна много бързо да се възстановява, което доведе до силен дисбаланс с 
предлагането. 
Графиката по-долу показва ясно дефицита в доставките, който се наблюдава от 2020 г. Най-ниското си равнище индексът 
достига по време на първите ограничителни мерки. След това сроковете на доставка леко се скъсяват през лятото на 2020 
г. преди да започне трайна тенденция на увеличаването им, която продължава до наши дни. 
Предлагането не може да отговори на световното търсене 
Световен индекс на сроковете на доставка в производствения сектор. Индекс над 50 означава по-бързи доставки: 
 

 
 
Този индекс е изчислен на базата на данните, предоставени от търговските директори от производствения сектор в 44 
страни, според които сроковете на доставка от техните партньори са по-дълги, по-кратки или същите като в предишния 
месец. Индекс 50 отговаря на идентични срокове, над 50 – условията се подобряват, а колкото индексът е по-малък, 

https://www.lemonde.fr/
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толкова повече се удължават соковете на доставка, което свидетелства за несъответствие между търсенето и предлагането 
Източник: IHS Markit 
Разбити по видове продукти, тези индекси показват, че дефицитът засяга почти всички индустрии и широка гама от 
произведените стоки. Микрочиповете в момента са най-търсените и закъсненията в сроковета на доставките при тях са 
най-големи, но те съвсем не са единствени. 
Най-засегнати са микрочиповете и промишлените продукти 
Световен индес за сроковете на доставка по типове продукция през септември 2021 г. (всички продукти са под индекс 50, 
в зоната на удължаване на сроковете) 

• Микрочипове – 28.8 

• Промишлени продукти – 32.1 

• Автомобили и резервни части – 35.4 

• Дървен материал и хартия- 35.5 

• Химически продукти – 35.7 

• Продукти на преработвателната промишленост – 36.1 

• Строителни материали – 37 

• Хранителни стоки – 38.3 

• Суровини – 39.3 
2. Поскъпване на морския транспорт 
Един от главните фактори, който обяснява трудностите в снабдяването през последните месеци, е повишаването на цените 
на морския превоз, който осигурява транспорта на 90% от стоките на планетата. 
Повишаването на общото търсене води до недостиг на контейнери, с които да се превозят стоките от местата на тяхното 
производство до големите центрове на потребление, най-вече Северна Америка и Европа. 
В резултат цената за превозването на контейнерите значително се повиши през последните месеци, което доведе до 
оскъпяването на вноса. Например, индексът на цените на контейне,р идващ от провинция Шанхай се увеличи 6,5 пъти през 
последните две години, за да достигне рекордни нива в момента. 
„Превозването на стока от Китай в 40-футов контейнер (около 12х2,5х2,5, м) преди Ковид-19 струваше 3 000 долара, 
докато сега достига 19 000 долара“, обяснява Жулиен Ваханян, директор на Wilson Jeux. 
Транспортни разходи: взрив на цената за превозна един контейнер 
Цена на 20-футов контейнер в долари от Шанхай според Shanghai Containerized Freight Index, индекс, който е средно 
претеглен за 15-те основни морски пътища: 
 

 
 
Изправени пред такъв взрив на цените, някои корабособственици като френския CMA CGM или германския Hapag-Lloyd, 
решиха временно да замразят цените в някои от договорите си с цел да не наказват клиентите си. 
3. Задръстването в големите пристанища 
Към липсата на свободни контейнери се прибавят и логистичните затруднения в големите пристанища, които също 
увеличават сроковете на доставка. Търсенето е толкова голямо, че има дефицит на работна ръка. Няма достатъчно докери, 
които да могат бързо да натоварят и разтоварят стоките. Пандемията Ковид-19 още повече влоши нещата, защото в най-

https://ihsmarkit.com/research-analysis/understanding--pmi-suppliers-delivery-times-a-widely-used-indicator-of-supply-delays-capacity-constraints-and-price-pressures-Jul21.html
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големите пристанища една част от работниците не бяха на разположение. Например, пристанище Янтиан, едно от най-
големите в област Гуандун, Китай, беше затворено за две седмици през май 2021 г. 
Тези 14 дни имаха по-тежки последици за световната икономика, отколкото блокирането на Суецкия канал от Ever-Given 
два месеца по-рано. Според някои анализатори, повече от 300 карго превози е трябвало да бъдат анулирани или да 
променят дестинацията си, което е довело до временното блокиране на повече от 350 000 20-футови контейнери. 
В САЩ пристанищата в Лос Анжелис и Лонг Бийч в Калифорния са нагледен пример за размера на тези задръствания. На 
11 октомври 2021 г. в тези две пристанища, през които преминава 40% от американския внос с контейнери, имаше 62 
кораба на кей и още 81 в изчакане в открити води. На 13 октомври администрацията на Джо Байдън обяви, че 
пристанището в Лос Анжелис ще работи 24 часа в денонощието и 7 дена в седмицата с надеждата да бъдат отпушени тези 
жизненоважни за американската икономика инфраструктурни съоръжения. 
4. Затрудненията в производство, най-вече в Азия, от пандемията 
Пандемията Ковид-19 силно засегна производството на стоки за потребление в юго-източна Азия. От пролетта на 2020 г. 
Виетнам, Малайзия, Тайланд и Китай наложиха и продължават да налагат стриктни санитарни ограничения, които 
доведоха до затварянето на множество предприятия. 
В Китай антиепидемичните мерки доведоха до затварянето на редица предприятия, като например заводите на Тойота и 
Хонда, които временно преустановиха работа през август 2021 г. 
Във Виетнам влошената епидемична обстановка принуди властите да наложат нови ограничителни мерки. В началото на 
август, според Виетнамската текстилна и шивашка асоциация, 30-35% от текстилните предприятия са спрели работа, което 
предизвика затруднения в дейността на много западни фирми, като Nike например. Без да имат възможност да доставят 
достатъчно продукция на западните пазари, голяма част от текстилните производители във Виетнам претърпяха тежки 
загуби поради анулиране на поръчки или искове за компенсация. 
5. Увеличаване на цените на суровините 
Цените на суровините (дървен материал, пластмаси, метали и др.), които са в основата на производството на стоките за 
потребление, засягат пряко печалбите на производителите и бюджета на крайните потребители. 
През последния месец цените на голяма част от тях рязко се покачиха. Преди пандемията стоманата, например, се 
продаваше за малко под 500 евро за тон. От няколко месеца тя вече струва 1900 евро. Медта от 4 600 евро през март 2020 
г. скочи на 9 600 евро. Цената на алуминия се увеличи в по-малка степен – от 1 700 на 2 600 долара за тон. 
Напрежението засегна и пазара на дървен материал. Цената на куб.м на обработено иглолистно дърво достигна 600 
долара през май 2021 г., но сега се наблюдава известна тенденция към връщането ѝ към обичайните нива. 
Покачването на цените засегна множество суровини според индекса „CRB-BLS US Spot Raw Industrial“, създаден в САЩ през 
1934 г. Той следи движението на цените на 13-те най-използвани суровини по онова време (между тях памук, 
кожи, тъкани, каучук, метали, калай, цинк и др.) Макар че използването на някои от тези суровини е намаляло съществено, 
за икономистите този индекс е много полезен, защото отразява както движението на цените на различните пазари, така и 
темпа на инфлацията. И така, на 14 октомври индексът CRB-BLS достигна рекордно ниво. 
6. Засилването на уязвимостта на логистиката и съвременните производствени вериги 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) смята, че около 70% от световната търговия са свързани 
с международни производствени вериги, т.е. с набор от услуги, суровини, възли и детайли, които пресичат многократно 
държавните граници. Те се свързват една с друга, за да се изработи крайният продукт, който стига до потребителите в 
целия свят. Например един смартфон, сглобен в Китай може да включва дизайн от САЩ, софтуер, изработен във Франция, 
микрочипове произведени в Сингапур и ценни метали, добити в Боливия. 
В материал, публикуван през април от Съвета за икономически анализи (СИА) икономистите Изабел Межан и Ксавие 
Жаравел разкриват уязвимостта на световната икономика от различни рискове, пандемии и др. Създаването на глобални 
международни производствени вериги доведе до съсредоточаването на производството на определени елементи и 
детайли в отделни части на света. Достатъчно е само една от тези стратегически брънки да бъде засегната, за да 
предизвика ефекта на доминото върху всички останали части по веригата. 
Съсредоточаването на 63% от световното производство на полупроводници в Тайван е една от причините за трудностите, 
пред които се изправят редица производства като автомобилната индустрия, която е силно зависима от използването на 
микрочипове. Френският производител Рено временно затвори половината от заводите си във Франция, въпреки че 
списъкът с поръчки за нови автомобили е препълнен. 
Стратегията за съсредоточаване на производството на едно място позволи реализирането на големи икономии. 
Поставянето обаче на всички яйца в една кошница засили уязвимоста пред различни производствени инциденти, която 
пандемията подчерта особено ясно. 
 
√ Цената на газа в Европа падна с 14%  
Цената на природния газ в Европа падна под 900 долара за 1000 куб/метра за първи път от 24 септември насам. Това 
съобщава ТАСС по данни на борсата ICE. 
Цената на ноемврийските фючърси на влиятелния нидерландски хъб TTF паднаха до 897.8 долара за 1000 куб/метра или 
74.88 евро за MWh, което е 14% намаление само за днешния четвъртък, след като вчера търговията в Европа затвори на 
1040 долара. 
ТАСС припомня, че вчера президентът Путин нареди на Газпром, след като запълни руските газови хранилища, да започне 
да пълни тези в Европа. Шефът на компанията Алексей Милер съобщи, че това ще стане около 8 ноември. 
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Мениджър 
 
√ МВР и НАП влязоха на проверка в "Автомагистрали"  
Екипи на националната полиция и НАП влязоха на проверка в сградата на "Автомагистрали" ЕАД. Изземват се документи, 
предстои да бъдат разпитани свидетели, съобщиха от МВР. Информация за проверката ще бъде огласена утре от 
министрите Бойко Рашков и Виолета Комитова, от директора на НАП Румен Спецов и зам.-директора на ГДНП старши 
комисар Атанас Илков. 
По информация на NOVA акцията е свързана с магистрала "Хемус". Проверява се дали държавни средства са били 
разходвани неправилно.  
„Разследването тече не от днес или от вчера. В момента продължава на място, тъй като им трябват допълнителни 
документи и снемане на обяснения от определени лица от дружеството”, обясни изпълнителният директор на 
„Автомагистрали” Десислава Христова. 
Още вчера от МВР съобщиха, че снимат с дронове строящата се магистрала „Хемус”, за да проверят твърденията на 
регионалния министър Виолета Комитова, която смята, че има нарушения и че са преведени на два транша милиони, но 
на място няма нито работници, нито строителна техника. 
 
√ МОН обяви при какви условия ще се върнат учениците в клас  
Възстановяването на присъствените занятия за учениците от 1 до 4 клас там, където те са прекратени поради епидемичната 
вълна, ще бъде оповестено поне два дни предварително, за да се даде възможност на родителите и учителите да се 
подготвят, съобщават от МОН.  
Връщането в училище при толкова високи стойности на общата заболеваемост ще стане при осигуряване на максимално 
безопасна среда – с безплатно тестване на учениците, които не са преболедували или ваксинирани (ако са над 12-годишна 
възраст), и ваксиниране, документ за преболедуване или безплатно тестване на техните учители. Тази система е успешно 
въведена в цяла Европа. 
Родителите ще имат избор – или да дадат съгласие тяхното дете да бъде тествано и да учи присъствено, или да остане 
вкъщи и да учи онлайн. Особено за малките ученици до 4 клас присъственото обучение е ключово важно, отбелязват от 
образователното ведомство. 
Към този момент не може да се посочи точна дата, на която децата отново ще влязат присъствено в час. Преди това е 
необходимо здравните експерти да определят теста, който ще се прилага при децата, и той да бъде доставен в 
училищата. От вида тест зависи организацията на самото тестване. Тя ще бъде разписана в заповед на министъра на 
образованието и науката. Работна група с експерти от Министерството на образованието и науката, Министерството на 
здравеопазването и социалните партньори вече работи върху различни варианти за провеждане на процеса. Учителите и 
родителите ще бъдат запознати предварително с всички детайли.  
По данни на здравното министерство досега са ваксинирани общо 38.65% от учителите, като при 2.31% от тях 
имунизационният цикъл не е завършен. През последната седмица се забелязва ръст на броя педагози с ваксина. 
Непосредствено преди въвеждането на „зеления сертификат“ в страната имунизираните с поне една доза преподаватели 
в училищата бяха 36,14%. 
Ваксинираните ученици над 12-годишна възраст са 4.87%.  
 
√ Банките в България раздадоха 3,8 млрд. лв. жилищни кредити само за 9 месеца  
Българските банки са одобрили нови кредити за жилищни заеми на стойност 3,8 млрд. лв. само в рамките на първите 9 
месеца. Това прави средно по 420 млн. лв. всеки месец, показват последните отчетни данни на БНБ към края на септември 
2021 г. Сумата е рекордна, като в сравнение с същия период – януари-септември на 2020 г. увеличението е цели 38%. 
Според консултанти към момента малко под 50% от жилищата у нас се купуват с кредит, което прави обема на сключените 
сделки и налетите пари в недвижимо имущество наистина рекордни.   
По-малко от 1/3 от тези кредити – 910 млн. лв. - са били отпуснати за рефинансиране или предоговаряне на стари заеми. 
Потребителите на ипотечни кредити регулярно правят рефинансиране, защото в последните години лихвите постоянно се 
понижават, което прави кредит взет преди 5 години значително по-скъп например. За сравнение през септември 2021 г. 
ипотечните кредити са се отпускали при средна лихва от 2,68% за заеми в лева и 3,44% за заеми в евро. През септември 
2016 г. средните лихви са били съответно – 4,68% за заеми, изплатени в лева и 5,27% за заеми в евро. При заем, който се 
изплаща 30 години подобна разлика може да се равнява на няколко десетки хиляди лева. 
 
√ Тридневен международен форум за енергийната трансформация организира УНСС  
Тридневна научна конференция, посветена на трансформацията в енергетика, инфраструктура и еМобилността 
организират Центърът за енергиен бизнес и инфраструктура към УНСС съвместно с американските Colorado State University, 
University of Colorado Boulder, Colorado School of Mines и National Renewable Energy Laboratory. Събитието ще се излъчва в 
реално време, а тези, които искат да го проследят, могат да направят безплатна регистрация на сайта на конференцията. 
Форумът ще се проведе в три модула, всеки от които на отделна дата, през интервал от една седмица. Първата сесия ще е 
на 4 ноември. Тя е посветена напредизвикателствата пред трансформационния процес на критичната енергийна 
инфраструктура и е с участието на зам. -министърът на енергетиката инж. Георги Самандов, Кирил Бошов, председател на 
Надзорния съвет на ЧЕЗ, Кнут Абрахам, депутат от германския парламент, Бил Ритър, бивш губернатор на Калифорния и 
настоящ директор на Центъра за нова енергийна икономика на САЩ, Браян Уилсън, директор на Института по енергетика 

https://nova.bg/news/view/2021/10/28/344455/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
https://cercsymposium.org/transformations-energy-infrastructure-emobility-conference/
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на Държавния университет на Колорадо, Мори Доби, изпълнителен Директор на Колорадо Енерджи рисърч колаборатори 
и Маги Мен, мениджър на Центъра за интегрирана мобилност. 
Вторият модул е на 11 ноември и е посветен на ИТ инфраструктурата, научните изследвания, иновациите и финансирането 
в тази област. В него ще участват зам.-министърът на финансите Моника Димитрова - Бийчър, Георги Ганев, регионален 
мениджър на IBM, Крейг Патридж, ръководител катедра Компютърни науки към Държавния университет на Колорадо, 
Алис Джаксън, президент на Xcel Energy, Чавдар Рисин, регионален търговски ръководител на Citi Bank за Централна и 
Източна Европа, Ян Ланге, директор на програма Икономика на минералите и енергията, Колорадо Скул ъф майнс. 
В последният трети ден на форума - 18 ноември, акцентът ще бъде поставен върху водорода и инфраструктурата за 
интелигентни градове. Участие в този панел ще вземат проф. д-р Христина Николова, къководител Катедра Икономика на 
транспорта и енергетиката на УНСС, Уил Туур, директор на Колорадо енерджи офис, Росен Даскалов, основател на Sin Cars, 
проф. д-р Пламен Атанасов от университета Калифорния-Ирвин, Браян Пивовар, старши изследовател към Националната 
лаборатория за ВЕИ на САЩ и Уилсън Смит от Юнивърсити ъф Колорадо Боулдър. 
 
√ Местим часовника час назад тази неделя  
И този октомври, в последния уикенд на месеца ще преминем към зимното часово време. Това ще стане в 04:00 ч. на 31 
октомври, неделя, когато стрелките на часовника ще бъдат върнати час назад. Преходът ни подарява един час сън повече 
в този ден, но завръщането към астрономическото време ще скъси чувствително светлата част на деня. 
Март, 2021 година трябваше да е последният път, в който страните-членки на ЕС местят стрелките на часовника за смяна 
на часовото време. Поне такива бяха намеренията на ЕК и Европарламента, обявени през 2019-та година след проведени 
допитвания сред жителите на общността да бъде ли отменена смяната на времето. 
Всяка от държавите-членки трябваше да реши дали предпочита да остане на астрономическото часово време или да 
премине завинаги на лятно време, с час напред. Това обаче породи разногласия между отделните държави, особено 
съседни за синхронизирано запазване на един и същи часови пояс и точно липсата на единна позиция от всички 27 членки 
доведе до "замразяване" на окончателното решение кога преставаме да сменяме времето. В крайна сметка тази неделя 
връщаме часовника час назад, а по всичко личи, че в последната неделя на март, 2022 г. отново ще преминем към лятно 
часово време. 
 
√ Добавената стойност на екипната грамотност  
За почти три десетилетия на обучение на стотици компании за подобряване на печалбата и ангажираността, моят съвет 
никога не се е променил. Винаги е бил да помагате на служителите си да мислят и действат като собственици и да ги 
третирате като партньори. Това води до по-добри финансови резултати за компанията и по-добър живот за служителите, 
които водят тези резултати, пише Бил Фоч в статия за Inc.  
Ако вече сте собственик на бизнес, пиша той, сте наясно с няколко неща. Едно от тях е, че повечето от служителите ви 
никога не са притежавали бизнес. И така, как точно да накарате хората да мислят и да се държат така, сякаш са финансово 
грамотни? 
Няма нищо лошо в това да преподавате финансова грамотност на служителите си. Без какъвто и да е бизнес нюх, рискувате 
много. Почасовите работници няма да си направят труда да обръщат внимание на разходи като инвентар и доставки, ако 
смятат, че компанията изобилства от приходи. Манталитетът "клиентът винаги е прав" може да ги накара да предлагат 
отстъпки, които не можете да си позволите. Бизнес неграмотен служител често пречи на стойността на вашата компания, 
вместо да й помага. 
Бизнесът плаща за финансово обучение с надеждата, че знанието ще означава власт. Добронамерените обучители 
предлагат универсален курс за неща като отчети за доходите, баланси и паричен поток. Но ефектите вероятно са не само 
краткосрочни, но и без значение за ежедневната работа на вашия персонал.  
Някои компании може да приемат финансовата грамотност по-буквално. Един голям американски производител на 
промишлено оборудване, с когото работихме реши, че обучението за инвестиции е правилният начин и накара всеки 
служител да се запознае с оборотния капитал. Главният изпълнителен директор започна да обучава сам 150 мениджъри. 
Всеки от тях отиде да тренира няколко хиляди под тях. Това обаче не ангажира служителите и със сигурност не доведе до 
дългосрочни печалби. 
Ами ако вместо това са тръгнали в другата посока? Ами ако бяха попитали своите служители на първа линия коя е най-
добрата възможност за подобрение на компанията, след това клиентите си и накрая своите мениджъри? Ами ако бяха 
работили от самото начало? 
Бизнес грамотността ангажира служителите с осезаема оперативна икономика, а не с абстрактни идеи. Тя е изградена 
върху неща, които вашите служители вече знаят. Това гарантира подкрепа на служителите, защото се основава на техния 
принос и не ви струва нищо. 
Процесът започва с кратко проучване на служителите, което събира идеи за подобряване на бизнеса. Мениджърите 
съставят обратната връзка с приноса от клиенти и от финансовите данни, за да определят най-належащите проблеми. Те 
се споразумяват за обективен оперативен показател, който всеки в организацията разбира и може да повлияе, като брутна 
печалба в долари по даден проект или доставени безопасни тонове руда, например. 
В Boardman Manufacturing в Оклахома Сити помолихме всеки служител да представи едно нещо, което може да направи 
поотделно, за да подобрят показателите за ефективност и следователно да подобрят бонуса за всички. Мениджърите 
сортираха идеите по тип, след което събраха групи от 10-15 служители, за да прегледат идеите, като оцениха 
възможностите за подобрение на всеки. В случая по-долу годишната стойност на събраните идеи е над 4 милиона долара. 
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Осъзнаването само на половината от това би променило предвидения бонус от 2 седмици заплащане на 3 месеца 
заплащане.  
Всеки път, когато клиент ме попита за нашата програма за обучение по финансова грамотност, аз казвам: "Каква програма 
за обучение?" Не се изисква обучение. Няма класа. Всичко е учене, направено по най-добрия начин - чрез правене. Всичко 
е практическо, защото подходът е конкретен. Това не е финансова грамотност, а бизнес грамотност.  
Вместо обучение има разговор, който е от решаващо значение за бизнес грамотността на вашата компания и е такъв, който 
ще провеждате отново и отново, надяваме се всяка седмица. Всеки екип трябва да обсъди как техните ежедневни решения 
влияят на вашия показател за ефективност. Ще направите номера видим за всички, някъде, където можете да го 
актуализирате и проследявате. Ще говорите за неговите движения и как да го накарате да се повиши през следващите 
седмици. Може би е ефективността на труда или материалните разходи. В идеалния случай ще обвържете стимул с 
представянето на показателя, така че всеки да може да участва в допълнителните печалби.  
Ключът тук е, че обучението не е статично - практиката засилва разбирането за икономиката на вашия бизнес, седмица 
след седмица. Служителите, които разбират икономиката, са мотивирани от тях. Те се занимават с бизнес за печелене на 
пари. Когато все пак правят пари, заплатите вероятно ще се подобрят, привличайки по-силни таланти към вашата работна 
сила. Това ниво на ангажираност носи конкурентно предимство, което финансовата грамотност просто не може да 
предложи.  
По отношение на възвръщаемостта на инвестициите финансовата грамотност е разходен център. Бизнес грамотността, от 
друга страна, има потенциала да бъде значителен център за печалба.  
 
√ Zoom пусна субтитри на английски във видеоразговорите  
Zoom добавя все повече опции отвъд простите функции за извършване на обаждане и започване на разговор. Цяла 
поредица от нови функции се стремят да улеснят комуникацията между хора, които обикновено не говорят един и същ 
език, предава cincodias.elpais.com.  
Факт е, че Zoom експериментира със субтитрите в реално време за всички свои разговори от няколко месеца и от началото 
на седмицата те вече са достъпни за срещите, които провеждаме на английски език. Засега това ще бъде езикът, на който 
можем да ги активираме, въпреки че компанията вече обяви, че в бъдеще ще има съвместимост и за други езици. 
От самата компания заявиха в официално известие, че за тях е важно всеки да може да се свързва и комуникира успешно 
с помощта на платформата. "Без правилните инструменти за достъпност хората с увреждания се сблъскват с огромни 
бариери, когато използват решения за видео комуникация", посочват още от компанията.  
Всъщност, освен че ни позволява да разбираме език, който не говорим благодарение на субтитрите, основната цел на 
Zoom е да подкрепя потребители със слухови увреждания, които не могат да следват видео разговора. Така те ще имат 
възможност да го направят като активират тези субтитри в реално време. 
Активирането на субтитрите става чрез меню в долната част на прозореца Zoom и се нарича "Live Transcript", с квадратна 
икона, обозначена като "CC" вътре. Просто трябва да го отворите и да кажете на приложението да активира тези субтитри 
в реално време, което ще ви позволи да проследите срещата дори при намален звук.  
Не забравяйте, че преди няколко месеца Zoom добави функции за достъпност, за да позволи превод на жестомимичен 
език в реално време през прозорци, които винаги се виждат, дори когато основните презентатор говори и заема 
практически целия екран. 
 
√ Смесени резултати на борсите в Европа преди решението на ЕЦБ за паричната политика  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа не намериха единна посока в ранната търговия в четвъртък в 
един от най-натоварените дни от сезона на отчетите и преди решението на Европейската централна банка за паричната 
политика, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,12 пункта, или 0,03%, до 474,16 пункта, след като глобалните акции 
отстъпиха на фона на щетите, нанесени от проблемите с веригата на доставки по корпоративните печалби. Немският 
показател DAX отчете спад от 21,62 пункта, или 0,14%, до 15 684,19 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 
100 се понижи с 16,18 пункта, или 0,22%, до 7 237,09 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 25,64 пункта, или 
0,38%, до 6 779,16 пункта. 
Акциите на Volkswagen поевтиняха с 3,09%, след като най-големият автомобилостроител в Европа понижи прогнозите си 
за доставките и продажбите на фона на недостига на полупроводници. Компанията отчете 12% спад на оперативната 
печалба за последното тримесечие до 2,8 млрд. евро. Този резултат повлече надолу целият автомобилен индекс SXAP с 
0,51%. 
Акциите на петролния гигант Royal Dutch Shell поевтиняха с 2,26%, след като финансовия му отчет не отговори на 
прогнозите. Компанията отчете коригирана печалба от 4,1 млрд. долара за тримесечието, завършило през септември. Това 
е ръст спрямо коригираната печалба от 955 млн. долара през същия период на миналата година и 5,5 млрд. долара през 
второто тримесечие на 2021 г., но е под очакваните близо 6 млрд. от анализаторите, сочат данните на  Refinitiv. Резултатът 
се отрази на целия сектор, като цените на книжата на BP and TotalEnergies се понижиха с 1,32% и 3,87% 
В допълнение към предпазливите нагласи на инвеститорите, ЕЦБ ще представи решението за паричната си политика по-
късно днес, като се очаква централната банка да се противопостави прогнозите за повишаване на лихвите през следващата 
година. 
Заседанието на ЕЦБ идва на фона на опасенията от висока инфлация в еврозоната, която е значително над целта на 
централната банка от 2%. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/26/lifestyle/1635219722_879538.html
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„ЕЦБ ще се постарае да не засяга спорните теми – инфлационният риск и прекалибриране на политиката“, коментира пред 
Reuters Global Markets Forum Антоан Буве, старши лихвен стратег в ING. 
„Тя ще трябва да адресира факта, че нейните прогнози за инфлацията са твърде ниски, без обаче това да предизвика 
усещането за паника“, добави той. 
Европейските акции поддържат в стабилен курс през октомври, доближавайки се до рекордните си нива, тъй като 
оптимизмът около корпоративните печалби компенсира опасенията, свързани с повишената инфлация и глобалната 
енергийна криза. Акциите на Airbus поскъпнаха с 1,64%, след като най-големият производител на самолети в света повиши 
финансовите си цели за цялата година. Цената на книжата на Lloyds Banking Group се повиши с 1,49%, след като банковата 
група отчете по-добра от очакваната тримесечна печалба. 
Очаква се печалбите на компаниите от STOXX 600 през третото тримесечие да достигнат 99,8 милиарда евро (115,8 
милиарда долара), което е ръст от 52% спрямо същия период на предходната година, показват данните на Refinitiv I/B/E/S. 
Миналата седмица прогнозата бе за повишение с 47,6%. 
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха предимно понижения в сряда, след като инерцията от силния сезон на отчетите 
започна да отслабва, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones регистрира спад от 266,19 пункта, или 0,74%, до 35 490,69 пункта. Това е първото 
понижение на бенчмарка от четири дни, като за него допринесе поевтиняването на акциите на Visa. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 23,11 пункта, или 0,51%, до 4 551,68 пункта, завършвайки сесията на червено 
за първи път от три дни. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq на практика остана без промяна при ниво 
от 15 235,84 пункта, въпреки поскъпването на акциите на Microsoft и Alphabet. 
Цената на книжата на Visa се срина с 6,92%, след като компанията представи прогноза за приходите си, която някои 
анализатори счетоха за консервативна. В същото време запознати източници заявиха пред Dow Jones, че Министерството 
на правосъдието на САЩ разследва отношенията на Visa с финтех компании. 
Акциите на Microsoft поскъпнаха с цели 4,2%, след като финансовият отчет на технологичната компания надмина 
очакванията. Компанията отчете печалба от 2,27 долара за акция при приходи от 45,32 млрд. долара за първото си 
фискално тримесечие, докато очакванията бяха за печалба от 2,07 долара на акция при приходи от 43,97 млрд. долара. 
Нетната печалба на компанията за тримесечието се е увеличила на 20,51 млрд. долара от 13,89 млрд. долара през същия 
период на предходната година. 
Сходна бе и ситуацията с Alphabet, чиито книжа поскъпнаха с 4,96%. Компанията регистрира печалба на акция от 27,99 
долара при приходи от 65,12 млрд. долара, докато очакванията бяха за печалба на акция от 23,48 долара при приходи от 
63,34 мрлд . долара сочат данни на Refinitiv. 
Акциите на General Motors поевтиняха с 5,42%, въпреки че компанията надмина прогнозите на Уолстрийт, а цената на 
книжата на  Boeing  се понижи с 1,53%, след като самолетопроизводителят обяви по-голяма от очакванията загуба 
Акциите на Robinhood поевтиняха с 10,44%, след като приложението за търговия на борсата отчете значително по-ниски от 
очакваното приходи заради слабостта при криптотърговията. Цената на книжата на Twitter се понижи с 10,78%, на фона на 
притесненията, свързани с прогнозите за разходите на компанията. 
Цената на книжата на Coca-Cola се повиши с 1,93%, след като компанията представи силни резултати и повиши прогнозите 
си, като посочи, че бизнесът й става все по-силен в районите, където възстановяването от COVID-19 е най-добро. 
До момента близо 38% от компаниите от S&P 500 са представили финансовите си резултати за тримесечието, като 83% от 
тях са надминали очакванията за печалба, а 79% са постигнали по-високи от прогнозираното приходи. 
Силните резултати от сезона на отчетите изиграха ключова роля за новите рекорди на водещите индекси през този месец. 
От началото на октомври S&P 500 е напреднал с 5,6% и е на път да регистрира най-доброто си месечно представяне от 
ноември 2020 г. Във вторник той удари 57-мия си рекорден връх за 2021 г. 
Понижения в Азия 
Азиатските борсови индекси регистрираха понижения в четвъртък, след като Японската централна банка остави без 
промяна паричната си политика и понижи прогнозата си за икономически растеж, предаде Си Ен Би Си. 
В новите си оценки институцията понижи очакванията си за потребителската инфлация през годината до март 2022 г. от 
0,6% на 0 % и понижи прогнозата си за икономически растеж през тази година от 3,8% на 3,4%. Същевременно с това стана 
ясно, че продажбите на дребно в Япония са се понижили с 0,6% на годишна база през септември. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 278,15 пункта, или 0,96%, до 28 820,09 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 43,89 пункта, или 1,23%, до 3 518,42 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite заличи 35,27 пункта от стойността си, или 1,47%, завършвайки сесията при ниво от 
3 518,42 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng  отчете спад от 73,01 пункта, или 0,28%, до 25 555,83 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 15,94 пункта, или 0,53%, до 3 009,55 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 изтри 18,3 пункта от стойността си, или 0,25%, достигайки ниво от 7 430,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,49 пункта, или 0,09%, до 575,12 пункта. BGBX40 се повиши с 0,35 пункта, или 0,26%, до 132,98 пункта. 
BGTR30 напредна с 3,22 пункта, или 0,50%, до 647,27 пункта. BGREIT се понижи с 0,04 пункта, или 0,02%, до 160,40 пункта. 
 
√ Кристалина Георгиева поиска удължаване на Инициативата за отсрочка на дългове  
Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева ще предложи удължаване на Инициативата за временно 
преустановяване на обслужването на дългове (DSSI) с оглед повишаването на случаите на коронавируса в света. 
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Инициативата е съвместна между Световната банка и Международният валутен фонд, и има за цел да убеди страните-
кредиторки да преустановят събирането на дългове от по-бедни държави с цел да могат те да насочат ресурсите си за 
справяне с пандемията. Георгиева също така насърчава кредиторите в по-напредналите страни да продължат да предлагат 
помощ на по-бедните страни, предава АФП, цитирана от БГНЕС.  
В началото на пандемията страните от Г-20 се съгласиха с Инициативата за временно преустановяване на обслужването на 
дългове (DSSI), която регламентира как 73 страни с ниски и средни доходи да спрат временно плащанията по дълговете си 
по време на пандемията. Срокът за работа на инициативата изтича в края на годината и ръководителят на МВФ ще 
предложи на държавите-кредиторки да има отсрочка съгласно "Общата рамка". 
Докато Инициативата предлага изплащане на дълга за фиксиран период от време след гратисен период, "Общата рамка" 
е по-гъвкава, като периодите на погасяване се основават на индивидуалните обстоятелства в страните. 
Повече от 40 държави са получили облекчение от Инициативата, която влезе в сила през май 2020 г., на обща стойност 5 
милиарда долара. Първоначално програмата за помощ при пандемия трябваше да приключи в края на миналата година, 
но беше удължена до края на 2021 г. 
"В тази несигурна ситуация от уязвимите страни не трябва да се иска да избират между плащането на дълговете им и 
предоставянето на здравни грижи в пандемия", каза Георгиева. 
Президентът на Световната банка Дейвид Малпас по-рано този месец призова за цялостен план за справяне с дълговете в 
страните с ниски доходи. Необслужваните кредити са нараснали с 12% до рекордните 860 милиарда долара през 2020 г.  
 
√ Цените на петрола вървят към първи седмичен спад от август  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, но запазиха траекторията си към първи седмичен спад от авуст, 
след като запасите на САЩ нараснаха повече от очакваното, а Иран обяви, че е готов да се върне на масата за преговори 
със западните сили, предаде Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,27 долара, или 0,32%, до 84,59 долара барел, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,12 долара, или 0,14%, до 82,93 долара за барел. 
„Ралито на цените вероятно е достигнало  своя пук. Макар че нивата остават завишени, те вероятно ще се понижат в 
краткосрочен план“, коментираха анализатори от Fitch Solutions. 
И двата бенчмарка са на път да регистрират седмичен спад от около 1% - първият от 10 седмици за WTI и 8 седмици за 
Брент. 
До тези резултати се стигна, след като Администрацията за енергийна информация съобщи по-рано тази седмица, че 
запасите от петрол на САЩ са нараснали значително повече от очакваното през седмицата до 22 октомври. 
Вниманието на пазара е насочено върху следващата среща на Организацията на страните износителки на петрол и нейните 
съюзници начело с Русия, известни като ОПЕК+, на 4 ноември. Анализаторите очакват блокът да се придържа към плана 
си за увеличаване на добива с по 400 хил. барела на ден през всеки месец до април 2022 г. 
„Саудитска Арабия предупреди, че на фона на неясната картина на търсенето може да има огромен ръст на световните 
петролни запаси през 2022 г.“, отбелязват анализатори на JPMorgan. 
 
√ Еврото остава над прага от 1,16 долара  
Курсът на еврото се задържа стабилно над прага от 1,16 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1665 долара, малко 
по-малко от снощи. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1593 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2021 г.  
Остават два дни за подаване на декларации за дължими данъци от предприятията и самоосигуряващите се, които са 
изплатили през третото тримесечие на 2021 г. доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени 
по закон да удържат данък. 
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, се подава в сроковете за внасяне на дължимите 
данъци. Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, 
удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2021 г., се декларира до последния ден на октомври 2021 г. 2 
161 са фирмите и лицата от област Сливен, които до момента са декларирали авансов данък за третото тримесечие на 
2021 година. 
Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода, не 
е задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ 
тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от 
физическите лица през третото тримесечие на годината, срокът съответно е 31 октомври 2021 г. 
Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на 
чуждестранни физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, 
авторски и лицензионни възнаграждения и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и 
ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица (в 
случаите, когато данъкът е дължим) и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини. 
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√ Министър Комитова: В Европа не съществува понятието “незаконно строителство”  
„В Европа няма понятие „незаконно строителство". Не мога дори да обясня на европейците, какво е това. Открихме 
близо 70 обекта, които са изградени незаконно. В тях са вложени милиони, а реално няма строителен продукт, защото 
нямат необходимите документи и не могат да бъдат пуснати в експлоатация. Именно срещу това се борим. Защото нейно 
величество корупцията цъфти в незаконното строителство." 
Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова в интервю за предаването 
„Делници" с Николай Колев на телевизия Евроком. 
Тя подчерта, че с осветляването на някои процеси в бранша са засегнати много интереси, а с разкриването на порочните 
практики трябва да се извадят поуки да не се допускат повече. 
„В противен случай няма да вървим напред, защото тези практики са вредни за обществото, за бюджета на страната, за 
инфраструктурата ни и водят до изкривяване в целия инвестиционен процес", беше категорична Комитова. 
Министърът разкри, че с встъпването си в длъжност е намерила изключени доста контролни механизми на държавата, в 
резултат на което в някои случаи хора са поставени в риск, налице е и ощетяване на бюджета и даде за пример липсата 
на контрол на претоварените камиони и инцидентът с такъв камион в Айтос. 
„Този проблем е системен в България, а такъв камион е убиец на пътя", заяви регионалният министър и подчерта, че има 
хиляди претоварени камиони по пътищата, които са потенциални убийци. 
„Затова контролните механизми на държавата трябва да бъдат възстановени и да работят под пълна пара", беше 
категорична Комитова. 
Други слаби места са свързани с нормативната уредба, касаеща строителния процес, стана ясно от думите на министъра, 
върху които МРРБ вече работи. Тя съобщи, че е отменила Наредбата за техническите паспорти на сградите, която 
предвиждаше всички граждани да направят технически паспорт на жилищата си. И по този начин спестихме на всяко 
семейство по 1000 лева. 
Подготвят се изменения в Наредбата за достъпна среда, стана ясно още от думите на Комитова, тъй като до сега 
действащата наредба е водила до излишно усложняване на проектите и оскъпяване на строителството. Работи се и по 
промени в Закона за устройство на територията и облекчаване и ускоряване на процедурите за издаване на разрешение 
за строеж, стана ясно по време на интервюто. 
По повод стартиралата проверка на МВР и НАП в „Автомагистрали" ЕАД министърът обясни, че поводът за нея е 
дадените от предишното ръководство на дружеството авансово близо 1,5 млрд.лв на десетина фирми за изграждането 
на автомагистрала „Хемус" чрез т.нар инхаус поръчки. 
За осигуряване на повече средства за поддръжка на републиканските пътища и възстановяване на баланса между 
събираните приходи от винетки и от трафик на тежки камиони регионалното министерство обмисля разширяване на 
обхвата на тол системата, стана ясно от думите на министъра. 
Тя даде пример с такса на автобус, пътуващ от Бургас до София, който за изминатите 360 км, заплаща 1 ст на километър, 
т.е 3,60 лв.за цялото трасе. 
Регионалният министър успокои, че фирмите, които и до сега са осигурявали зимното поддържане на републиканските 
пътища вече се подготвят за това и припомни, че пари за тази дейност, в размер на 100 млн.лв, са осигурени. 
 
√ Министър Балтова: На предстоящия зимен сезон е важно на първо място да поставим сигурността на туристите  
В навечерието на предстоящия зимен сезон е важно отново да си напомним, че на първо място трябва да поставим 
сигурността на туристите, да отчетем предизвикателствата и да начертаем съвместните ни цели, защото само заедно ще 
можем да преминем през трудностите, каквито несъмнено ще има в продължаващата пандемия. Това заяви министърът 
на туризма Стела Балтова по време на онлайн заседанието на Националния съвет по туризъм. 
"Туризмът е сектор, за който е от изключително значение всички държавни и местни институции, контролни органи и 
представители на бизнеса да работят в синхрон. Само по този начин можем да гарантираме сигурно пътуване и почивка 
за туристите, както и спазване на правилата", заяви министър Балтова. Тя използва повода, за да благодари на 
присъстващите за извършеното досега и за партньорството. "С туризма са свързани много институции, организации и 
структури от различни ресори, контролни органи и местната власт. Разчитам на Вашата експертиза, за да бъде страната ни 
сигурна дестинация за българските и чуждестранните гости, които ще изберат именно България за своята почивка и 
ваканция", категорична бе министър Балтова. 
Министърът представи анализ на сезон Лято 2021. Около 4,4 млн. туристи са пренощували в местата за настаняване през 
летния сезон, като от тях българите са били 2,8 млн., а чужденците - около 1,6 млн. Относно различните чужди пазари 
министърът посочи данни, според които за периода май-септември 2021 г. 642 хил. румънски туристи са избрали България 
за своята почивка, на второ място се нарежда Полша - 149 хил., Германия - 141 хил., Чехия - 88 хил., Украйна - над 99 хил. 
"Не трябва да се спираме пред това, че има пречки, а да работим за бъдещото развитие на сектора. И освен за устойчивост, 
трябва да работим и за постигане на целите на Зелената сделка и т.нар. кръгова икономика. Важно е да създаваме условия 
и за достъпен и по-устойчив транспорт и по-добра свързаност, както и да разширяваме възможностите за почивки и 
пътувания извън сезона", бе категорична министър Балтова. 
По време на срещата тя представи и очакванията за зимен сезон 2021/2022, които на този етап са предпазливи, предвид 
четвъртата вълна на коронавирус в страната, като се очакват повече късни резервации. Прогнозата е, че ще има известен 
брой пътувания на българи с цел ски и СПА туризъм, като дестинациите с развит културен туризъм също ще привличат 
туристи. Очаква се интересът на българските туристи през предстоящия зимен сезон да е насочен към общините Банско, 
Самоков, Смолян и Чепеларе, Варна, Велинград, Хисаря, Разлог, Пловдив, Сандански, Троян, Велико Търново, Бургас и 
много други. И към момента има записвания от традиционни наши пазари - Северна Македония, Сърбия, Румъния, Турция, 
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Русия, Великобритания, но с непотвърдени резервации и с опция за отказ. Очакванията са пристигналите чуждестранни 
туристи да почиват предимно в ски курортите ни или да отседнат в София. В столицата очакваме туристи от Германия, 
Полша и др., предимно с цел бизнес или комбинация от бизнес и културен туризъм. 
В рамките на заседанието заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева представи Годишната програма за 
национална туристическа реклама 2022. Сред основните цели в маркетинговата дейност на Министерство на туризма за 
2022 г. са интелигентното планиране на националната имиджова, продуктова и регионална реклама и ефективното и 
ефикасно разпределение на силно ограничения бюджет. За да гарантира тяхното практическо приложение, институцията 
е идентифицирала необходимостта от провеждането на специализирани маркетингови проучвания и анализи, чието 
портфолио да осигури и оформи една визионерска рамка за реализиране на маркетинговите дейности на Министерство 
на туризма. С конкретните анализи и проучвания се цели да се получи актуална информация за определени показатели, 
които се отнасят за туристическия сектор на национално и международно ниво и отразяват нови тенденции, микро и 
макроикономически променливи, включително фактора на COVID-19. Това ще подпомогне разработването на 
краткосрочни и средносрочни рекламни кампании за повишаване на ефективността на националния маркетинг. Предвид 
новите тенденции и нагласи в туристическата индустрия, през 2022 г. основни акценти в маркетинг дейностите на 
Министерство на туризма ще бъдат насърчаване на вътрешния туризъм и входящия туристопоток от съседните и 
генериращи пазари; дигитална реклама ще съпътства всяка рекламна кампания на национално и международно ниво, 
както и кросмедиен таргетиран подход - избор на комуникационни канали, формати и аудитория. 
Министерството на туризма целенасочено ще популяризира специализираните форми на туризъм, характерни за 
туристическите райони в страната, развитието на които е сред приоритетните политики. 
На заседанието бяха обсъдени различни теми и идеи относно рекламата на страната, предлагането на различни видове 
туристически продукти и бюджета за маркетинг и реклама. 
Виртуален символичен домакин на заседанието беше община Петрич, която отбелязва днес и своя празник. В края на 
срещата беше представен краткия видеофилм за Петрич - „Многолик и непознат" - едно истинско, макар и виртуално 
пътуване до тайните и богатствата на града, сред тях и античното селище Хераклея Синтика, които безспорно привличат 
туристи и почитатели на културно-историческия, кулинарния, винения и спа туризма. 
 
√ Събев: Създаваме програма за регионални и местни продукти в подкрепа на производителите и икономиката в 
техните райони  
Министерството на земеделието, храните и горите разработва Програма за регионални и местни продукти, която ще 
подпомогне развитието на производителите и икономиката в районите. Често стопаните не считат, че стоките са уникални, 
но много от тях за характерни и интересни както за българските, така и за чуждестранните потребители и това е причината 
да започнем дейността по тази програма. С нея целим остойностяването им и засилване на връзката в общностите, в които 
се произвеждат, което води до повишаване на икономическите дейности в районите. Това заяви заместник-министърът 
на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на 8-та Национална конференция „Достъп до добра храна". Той 
уточни още, че при реализацията й е създадена и тематична междуведомствена група, а след като бъде финализирана ще 
се подложи и на общественото внимание. 
„По отношение на туризма, в програмата е предвидена мярка за подобряване на взаимодействието между местните 
производители на земеделски продукти, храни и напитки с туристическия бранш", обясни заместник-министърът. И 
уточни, че се предвижда те да бъдат популяризирани чрез различни активности, използвайки и най-новите технологии. 
По думите му България прилага и европейските схеми за качество, които са Защитено наименование за произход и 
Защитено географско указание. „Производителите преминали успешно процедурата имат право да използват единно 
европейско лого, което е разпознаваемо и е гарант за качество и произход", уточни Георги Събев. В регистъра е момента 
има 1564 селскостопански продукта, 1626 -вина, 255- са спиртни продукти и 66 храни с традиционно специфичен 
характер. До сега има включени 8 българските храни, 54 родни вина и 12 ракии, като има и продукти в процедура. 
Заместник-министърът подчерта, че предимство от продуктите, регистрирани по схемите за качество са, че те подпомагат 
напредъка на местната икономика и развитието на селските райони. 
„Имаме няколко и инициативи, насочени към подкрепа на родните производители и създаване на възможно най-добри 
условия на достъп до техните продукти на пазара, включително чрез стимулиране на късите вериги на доставки", 
информира още заместник-министъра. И уточни, че едно от успешните начинания в тази посока са схемите „Училищен 
Плод" и „ Училищно Мляко". През настоящата учебна година над 430 хил. деца, в 3 366 учебни заведения получават 
плодове, зеленчуци, мед и мляко по Училищните схеми. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Преди началото на зимния туристически сезон. Защо туристи отменят резервации и ще ползваме ли лифта със 
зелен сертификат?; 

- На живо: Как Гърция се справя с ковид пандемията?; 
- Накъде ще отплава корабът „Вера Су"? Директно от Варна; 
- От лятно към зимно часово време. Как да се адаптираме?; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Протести и недоволство. Какви са правата на работниците след влизането в сила на зелените сертификати? 

Гост: вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев; 
- Болници пред изнемога в пика на COVID вълната. Какво виждат лекарите на терен?; 
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- Само биологичен ли може да бъде полът? Как решението на Конституционният съд ще се отрази на 
транссексуалните хора у нас? 

 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Крадат по-малко, но все по-скъпи коли! По двама с руско устройство дебнат в моловете; 
в. Монитор - Откраднаха годишния ток на град като Враца; 
в. Телеграф - Вместо глоба метем улици; 
в. Труд - Лавина от съдебни дела срещу К. Петков; 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Газът ще поскъпне с по-малко от 32%, но цената пак ще е рекорд; 
в. 24 часа - 2 пъти по-голяма синя зона в София, и министерства ще плащат за паркирането; 
в. Монитор - Слагат по две машини в секциите в чужбина; 
в. Монитор - Стигаме стойностите за пълен локдаун следващата седмица; 
в. Труд - Всеки трети ученик преg екрана заради COVID; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Красен Станчев, депутат във ВНС и един от най-активните при изработването на Конституцията: За малко в 
конституцията да влезе президент и вице - от различни листи. Предложих и ВНС поправи грешката; 
в. Монитор - Д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД: Най-често насилието е от дете на дете; 
в. Телеграф - Живодар Терзиев, председател ва Българската петролна и газова асоциация: Бензинът скача с 1,20 лв.; 
в. Труд - Икономистът Румен Гълъбинов пред "Труд": Зеленият сертификат е като пълен локдаун, но без помощи; 
в. Сега - Сегашната система тласка всички висши училища в една посока; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Мъж, станал жена с операция, удобно може да е и двете - има дупки в законите; 
в. Монитор - Напрежение около електромера; 
в. Телеграф - Трудът краси човека; 
в. Труд - Закон за постоянната недостатъчност В българската политика; 
в. Труд - За съвременните популизми и техните лидери; 
в. Сега - Животът е по-важен от изборите; 
в. Сега - 5 грешки, които могат да провалят зелените сертификати; 
в. Сега - Брюксел спъна ваксинацията в България. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 29 октомври 
София 

- От 10.00 ч. в района на Военната академия президентът Румен Радев, министърът на отбраната Георги 
Панайотов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в тържество по случай завършването 
на випуск „Г.С. Раковски" - II смяна. 

- От 8.30 ч. на страницата на Министерски съвет във „Фейсбук" премиерът Стефан Янев ще отговаря на въпроси на 
граждани и медии в рубриката „Властта говори! Открито". 

*** 
Велико Търново 

- От 11.00 ч. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" вицепрезидентът Илияна Йотова ще 
бъде почетен гост на тържественото връчване на Евтимиевата награда. 

*** 
Полски Тръмбеш 

- От 15.00 ч. в Полски Тръмбеш вицепрезидентът Илияна Йотова ще разговаря с кмета Георги Чакъров и жители на 
града. 

*** 
Павликени/с. Михалци 

- От 16.20 ч. в село Михалци вицепрезидентът Илияна Йотова ще се срещне с работници във фирма за посадъчен 
материал и със земеделски производители от региона. 

*** 
Павликени 

- От 17.00 ч. в града вицепрезидентът Илияна Йотова ще се срещне с читалищни дейци и кметове от региона. 
*** 
София 

- От 11.00 ч. в сградата на ГДНП ще се проведе пресконференция за проверката за строителството на АМ „Хемус" с 
участието на министрите Бойко Рашков и Виолета Комитова, директора на НАП Румен Спецов и заместник-
директора на ГДНП старши комисар Атанас Илков. 

- От 11.00 ч. в Централно фоайе в сградата на Министерството на земеделието, храните и горите министър Христо 
Бозуков ще даде брифинг по актуални теми. 

- От 10.00 часа на бул. „Александър Малинов" до Академията на МВР ще се проведе брифинг по повод старта на 
акция „Зима". 
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- от 10.00 ч. в зала 1 на Столичната община на ул. „Московска" 33 ще бъде представен работен доклад във връзка 
със споразумение за безвъзмездна помощ между Столична община и Агенцията за търговия и развитие на САЩ 
за разработване на план за техническа, оперативна и финансова стабилизация и модернизация на мощностите и 
управлението на „Топлофикация". 

- От 12.00 часа в Пречиствателната станция за отпадъчни води - Кубратово ще се състои официално откриване на 
нови технологични обекти. 

- От 16.00 часа в галерията на ул. „Шипка" 6 ще бъде представена изложбата „Пътят" на Цветан Казанджиев. 
*** 
Благоевград 

- От 9.30 часа в зала „22-ри Септември" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 11.00 ч. пред бюст-паметника на Пейо Яворов в Градската градина ще се проведе ритуал по полагане на цветя 

по повод 107 години от смъртта му. 
*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Дома на писателя ще се проведе Вечер на смеха под надслов „В изкривен свят - изкривен хумор". 
- От 19.00 часа в Драматичен театър „Адриана Будевска" ще се играе постановката „Лоши момчета". 

*** 
Видин 

- От 11.00 часа пред входа на ОДМВР началникът на сектор „Пътна полиция" главен инспектор Владимир 
Герасимов ще даде брифинг по повод началото на акция „Зима". 

*** 
Добрич 

- От 10.00 часа в Регионална библиотека „Дора Габе" ще бъде представена фотоизложба по „Еразъм+" проект 
„Медиите на бъдещето" на СУ „Димитър Талев". 

*** 
Плевен 

- От 11.30 часа в Медицинския университет ще се състои премиерата на книгата „Българските азбуки". 
*** 
Пловдив 

- От 17.00 ч. в новата археологическа зала - Източен сектор на Античния стадион на Филипопол, ще бъде открита 
изложбата „Свят от йероглифи" по повод 60-а годишнина от основаването на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски". 

- От 20.00 часа на сцената на Дом на културата „Борис Христов" ще се състои концертът „Четири млади дами пеят 
джаз". 

*** 
Разград 

- От 11.00 часа в ОДМВР ще се проведе брифинг по повод стартът на акция "Зима". 
*** 
Русе 

- От 15.30 часа в зала „Свети Георги" на Областната администрация ще се проведе заседание на Областния 
оперативен щаб по повод ситуацията относно разпространението на COVID-19. 

*** 
Сливен 

- От 11.45 часа в сградата на ОДМВР началникът на сектор „Пътна полиция" и председателят на СБА ще дадат 
брифинг по повод стартът на акция "Зима". 

*** 
Стара Загора 

- От 19.00 часа в Оперния театър ще бъде представена операта „Атила" на Верди. 
- От 19.00 часа в Културен център „Стара Загора" ще се проведе среща с писателя Георги Господинов. 

*** 
Хасково 

- От 10.30 часа в сградата на ОДМВР ще се проведе брифинг на началника на сектор „Пътна полиция" гл. 
инспектор Димо Чобанов по повод започващата на 1 ноември акция „Зима". 

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

