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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Връщането към зимно време струва на България по 1,5 млрд. лв. годишно 
Тази година трябваше да сменим стрелките за последен път, но това не се случи 
В неделя се върнахме към зимното часово време. В 4 часа преместихме стрелките с час назад. През 2019 г. Европейският 
парламент гласува за отпадането на сезонната смяна на часа. В България все още не е взето решение дали да  останем на 
лятно или на зимно време. 
Тази година трябваше да сменим стрелките за последен път. Това обаче не се случи. Причината е, че лидерите на страните 
членки не се разбраха, а за това трябва единно решение.  
Висшите чиновници имаха своите по-належащи тревоги като излизането на Великобритания от Съюза, а после и кризата с 
коронавируса. А икономическите загуби се сериозни.  
"Те са свързани с по-големи медицински разходи, по-голям травматизъм на работното място, разходи в размери на 131 
млрд. евро за Европейския съюз", изтъкна изшулнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.  
Страната ни не е изключение. "В рамките на България – 1,5 млрд. лв. годишно", посочи той. 
Според специалистите ползите са малко.  
"Основната цел на тази промяна е икономия от свещи и газ, през 18 век това са били разходите на домакинствата", обясни 
Иванов. 
Над 70 са страните в света, които сменят стрелките. В България преминаването от лятно към зимно часово време и обратно 
започва да се прилага през 1979 г., а в Европа – от 1916 г. От 2002 г. насам зимното часово време в ЕС започва в последната 
неделя на октомври и завършва в последната неделя на март. 
През 2018 г. се проведе и анкета – за и против смяната. 84 на сто от българите и същият процент от европейците бяха 
категорични - против смяната. Тогавашният председател на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер даде обещание, което 
Европейският парламент одобри, но не мина през Съвета на Евросъюза.  
"Европейската комисия ще се погрижи възможно най-бързо да бъде прекратено местенето на стрелките и да остане само 
лятното часово време", заяви тогава Юнкер. 
За момента обаче няма изгледи това да стане. 
Вижте повече в репортажа на Виолета Русенова. 
 
Dnes.bg 
 
√ Заради завъртането на стрелките: Промяната ни струва по 1,5 млрд. лв. годишно 
Според специалистите ползите от смяната на времето са малко 
В неделя завъртяхме стрелките на часовника с един час назад и се върнахме към зимното часово време.  
През 2019 г. Европейският парламент гласува за отпадането на сезонната смяна на часа. В крайна сметка обаче, заради 
различните позиции на държавите и заради пандемията от коронавируса, този въпрос остана на заден план. В България 
все още не е взето решение дали да останем на лятно или на зимно време. 
Висшите чиновници в ЕС имаха своите по-належащи тревоги като излизането на Великобритания от Съюза, а после и 
кризата с коронавируса. А икономическите загуби се сериозни. 
"Те са свързани с по-големи медицински разходи, по-голям травматизъм на работното място, разходи в размери на 131 
млрд. евро за Европейския съюз", изтъкна изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов. 
Страната ни не е изключение. "В рамките на България – 1,5 млрд. лв. годишно", посочи той. 
Според специалистите ползите от смяната на времето са малко. 
Над 70 са страните в света, които сменят стрелките. В България преминаването от лятно към зимно часово време и обратно 
започва да се прилага през 1979 г., а в Европа – от 1916 г. От 2002 г. насам зимното часово време в ЕС започва в последната 
неделя на октомври и завършва в последната неделя на март. 
През 2018 г. се проведе и анкета – за и против смяната. 84 на сто от българите и същият процент от европейците бяха 
категорични - против смяната. Тогавашният председател на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер даде обещание, което 
Европейският парламент одобри, но не мина през Съвета на Евросъюза. 
"Европейската комисия ще се погрижи възможно най-бързо да бъде прекратено местенето на стрелките и да остане само 
лятното часово време", заяви тогава Юнкер. 
За момента обаче няма изгледи това да стане. 
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√ Връщането към зимно време струва на България по 1,5 млрд. лв. годишно 
В нощта на събота срещу неделя - 31 октомври, в 4 часа сутринта трябва преместим стрелките с час назад  
Икономическите загуби от смяната на времето от лятно към зимно се сериозни. Те са свързани с по-големи медицински 
разходи, по-голям травматизъм на работното място. Това са разходи в размери на 131 млрд. евро за Европейския съюз. 
Това коментира пред "България он Ер" изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Добрин Иванов. 
По думите му, страната ни не е изключение. 
"В рамките на България загубите са за 1,5 млрд. лв. годишно", посочи той. 
Според специалистите ползите от местенето на часовниковите стрелки са малко. 
"Основната цел на тази промяна е икономия от свещи и газ, през 18 век това са били разходите на домакинствата", обясни 
Иванов. 
Над 70 са страните в света, които сменят стрелките. В България преминаването от лятно към зимно часово време и обратно 
започва да се прилага през 1979 г., а в Европа - от 1916 г. От 2002 г. насам зимното часово време в ЕС започва в последната 
неделя на октомври и завършва в последната неделя на март. 
През 2018 г. се проведе и анкета - за и против смяната. 84 на сто от българите и същият процент от европейците бяха 
категорични - против смяната. Тогавашният председател на Еврокомисията ЖанКлод Юнкер даде обещание, което 
Европейският парламент одобри, но не мина през Съвета на Евросъюза. 
"Европейската комисия ще се погрижи възможно най-бързо да бъде прекратено местенето на стрелките и да остане само 
лятното часово време", заяви тогава Юнкер. 
За момента обаче няма изгледи това да стане. Причината е, че лидерите на страните членки не се разбраха, а за това трябва 
единно решение. 
 
АИКБ 
 
√ КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ ПОДКРЕПЯ АОБР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА БИЗНЕСА 
ЗАРАДИ ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА 
Коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“ ще подкрепи Асоциация на организациите на българските работодатели в 
искането за повишаване на компенсациите за българските предприятия заради извънредно високите цени на 
електроенергията и природния газ. По време на проведената среща между двете организации бяха коментирани и 
различни механизми за подкрепа. 
АОБР представи препоръките си към държавния бюджет за 2022 г. и поиска в него да бъдат предвидени средства за 
финансиране на политики за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19 и енергийната криза. Четирите 
национално представителни организации искат в бюджета за следващата година да бъде заложен ресурс за провеждане 
на политики за подобряване на бизнес средата, както и възможности за осигуряване на икономически растеж на България. 
Като изключително важни бяха посочени политиките, свързани с ускореното инвестиране на европейските фондове. 
„Нашата коалиция стои зад почтения български бизнес, който дава работа на 2 млн. души. „Изправи се БГ! Ние идваме!“ 
сме за временно премахване на ДДС и акциза на тока,  както призова и ЕК, на енергоносителите и други стоки и услуги от 
първа необходимост. ДДС да се махне и от сметките на битовите, и от сметките на бизнес-потребителите на ток. В 
условията на лавинообразно нарастване на цените на тока тази мярка би била спасителна за бизнеса и домакинствата. За 
нас обявената подкрепа от 110 лв. е недостатъчна и настояваме държавата да поеме цялото увеличение на цената на тока 
за фирмите“, посочи Мая Манолова, председател на коалицията. 
По думите й, бизнесът е прав да протестира, че мярката 60/40 остава с праг за получаване при 30% спад на оборота и обяви, 
че за „Изправи се БГ! Ние идваме!“ този праг трябва да се намали на 15%, за да не се стигне до верижни фалити на малки 
и средни фирми и хиляди хора да отидат в Бюрата по труда. 
Национално представителните работодателски организации бяха категорични, че независимо от сложната политическа 
обстановка, дебатите по приоритетите и политиките на Бюджет 2022 трябва да бъдат в дневния ред на обществото и при 
конструиране на новия парламент проектът да бъде внесен и гласуван в ускорени срокове. С бюджета за 2022 г. страната 
ни трябва да направи и следващата стъпка по пътя ни към еврозоната и ОИСР. 
Представителите на АОБР категорично обявиха подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при запазване на 
равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2022 година. Според организацията, това е 
един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж. В 
допълнение на това, АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и 
общински такси. За пореден път работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на 
изчисляването на такса „Битови отпадъци“ на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 г. да бъде 
изработен на основа, при която таксата се изчислява на принципа „замърсителят плаща“. 
Сред другите важни препоръки на АОБР бяха: да се търсят възможности за включване в бюджета на разчети за 
реализиране на конкретни реформи в здравно-осигурителната система, преустановяване на административното 
увеличаване на минималната работна заплата и пенсия, прекратяване на заплащането от предприятията на първите три 
дни болнични и други. 
Работодателите ще разчитат на подкрепата на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ за съдебната реформа, правната сигурност и 
сигурността на собствеността, за ограничаване на корупцията и по-голяма ефективност на публичните инвестиции. Роди се 
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идеята „Изправи се БГ!“ да осветява неефективностите в публичните финанси, като провежда конкурс за антинаграда за 
най-неизгодна сделка на годината. 
 
Publics.bg 
 
√ АИКБ ще партнира на СУ „Св. Климент Охридски“ в подготовката на 10 нови програми  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще партнира на Софийски университет „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 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. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Честваме Деня на народните будители  
В Деня на народните будители почитаме делото на книжовници и просветители, на борците за национално възраждане 
и освобождение, съхранявали и развивали през вековете духовните ценности на българина. 
Пред президентството ще се състои традиционната на този ден церемония по издигане на националното знаме. 
В 9 ч. държавният глава и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Румен Радев ще приеме строя на Националната 
гвардейска част. 
След това в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът ще отправи приветствие към ръководители на културни 
институции, общественици и дейци в областта на науката, образованието, културата и изкуството. 
Ще се проведе и церемония по връчване на Почетния знак на държавния глава. Изтъкнати български учени и читалищни 
дейци ще получат отличието. Сред тях са член-кореспондент Владко Панайотов, академик Красимир Атанасов, Анета 
Мутафчиева, Васил Новоселски. 
Министърът на отбраната Георги Панайотов от своя страна ще награди български институции, допринесли за развитието 
на културата и изкуството. 
Сред наградените ще са Националната музикална академия, Националното училище за танцово изкуство, Негово 
Високопреосвещенство Великотърновският Митрополит Григорий, писателят Калин Донков. 
 
√ Гълъб Донев: Не могат да бъдат отстранявани от работа хора, които не са ваксинирани 
При въвеждане на локдаун не се предвиждат нови социални мерки 
Интервю на Явор Стаматов с Гълъб Донев в предаването ''Неделя 150'' 
"Не могат да бъдат отстранявани от работа хора, които не са ваксинирани, или работодателят да ги задължава да се 
ваксинират. Има подадени сигнали за това в Инспекцията по труда. Може обаче работодателят да въведе някакви мерки, 
където има струпване на по-голям брой персонал, с които да гарантира, че има безопасна среда на работа и да бъде 
осигурено здравето на работниците и служителите". Това заяви пред БНР служебният вицепремиер и министър на труда и 
социалната политика Гълъб Донев и подчерта: 
"Не бива да се прекалява с това, че министърът на здравеопазването е въвел зелен сертификат. Заповедта на министъра 
дава право на избор (ваксиниране, тестване, преболедуване - б.р.) и на обществените места, ако се допускат само хора, 
които притежават такива сертификати, може да се работи на 100%". 
Донев обясни, че служители, които нямат сертификат, а работят на място, където той се изисква, могат да ползват платен 
или неплатен отпуск: 
"Законодателството гарантира, че за 2021 г. за 90 дни в неплатен отпуск не се нарушават осигурителните права".  
Мярката 60:40 ще продължи да се прилага до края на годината за запазване на заетостта, посочи служебният вицепремиер 
и добави: 
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"При въвеждане на локдаун не се предвиждат нови социални мерки. Опитът показва, че използваните досега мерки най-
добре помагат на бизнеса да запази заетостта".  
В предаването "Неделя 150" Донев коментира, че няма да има технологично време за актуализация на бюджета. 
"Проектът на бюджета за 2022-ра година ще бъде внесен от служебното правителство в Народното събрание, когато то 
бъде съставено. ... Екстремно харчене на пари (от излишъка - б.р.) в последните дни на календарната година при служебно 
правителство няма да се случи. Още е рано да се каже дали ще има излишък или дефицит, но по-добрият вариант е 
излишъкът да отиде за покриване на дефицита в бюджета". 
Интервюто на Явор Стаматов с Гълъб Донев в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Изтича срокът за подаване на заявления по мярката 60/40 за август и септември 
В 17 ч. днес – 1 ноември, изтича срокът за подаване на заявления по мярката 60 на 40 за месеците август и септември. За 
това напомнят от Агенцията по заетостта. 
По мярката, добила популярност като 60 на 40, могат да кандидатстват работодатели, които желаят да запазят персонала 
си до края на годината. 
Получаване на държавната помощ става при спад на приходите на съответен бизнес поне с 30 или 40 и повече проценти 
спрямо съответния период на миналата година. 
Paзмepът нa пpeдocтaвянитe cpeдcтвa зa вceĸи paбoтниĸ или cлyжитeл ce oпpeдeля нa бaзa ocигypитeлния мy дoxoд зa 
мeceц юли тази година. 
Като последен срок 17 ч. на 1 ноември за получаване на средства за месеците август и септември ще се отчита и за 
документи, изпращани чрез системата за сигурно електронно връчване, подписани с квалифициран електронен подпис, 
или чрез лицензиран пощенски оператор, което се удостоверява с датата и часа на подаване на документите. 
Подадените след тези дати документи няма да подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда. 
От днес до 30 ноември пък започва да тече срокът за прием на документи по мярката 60 на 40 за получаване на средства 
за месец октомври. 
С решение на служебното правителство тази мярка за запазване на заетостта беше удължена до края на годината, като за 
целта са осигурени 250 милиона лева от актуализацията на бюджета и се очаква всеки месец поне 66 хиляди души да 
запазят работните си места. 
 
√ Премиерът на РСМ Зоран Заев подаде оставка  
Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев подаде оставка като министър-председател и лидер на 
Социалдемократическия съюз на Македония, след като партията му загуби балотажа на местните избори в редица 
градове. На пресконференция в Скопие Заев подчерта, че няма нужда от предсрочни парламентарни избори.  
Кандидати на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ печелят кметските места в Скопие, Битоля, Охрид и Гевгели, сочат 
неокончателните данни на държавната избирателна комисия, цитирани от агенция МИА.  
Социалдемократическият съюз на Македония е водещата партия в управляващата коалиция. Съгласно законите 
коалицията може да се споразумее за друг кандидат за премиер и да сформира правителство без провеждането на избори. 
Заев оглавяваше и предишното правителство и постигна историческо споразумение с Гърция за добавянето на "Северна" 
към името на република Македония. Дотогава Атина блокираше влизането на страната в НАТО и Европейския съюз. 
Северна Македония стана член на НАТО миналата година, но Брюксел все още не е дал зелена светлина за започване на 
преговори за еврочленство, припомня Ройтерс.  
 
√ Климатичната конференция на ООН в Глазгоу започна с едноминутно мълчание за жертвите на Covid-19 
Започващата климатична конференция на ООН в Глазгоу е последната възможност глобалното затопляне да бъде 
ограничено под градус и половина по Целзий. Това заяви в речта си при откриването председателят на конференцията 
Алок Шарма. COP26 започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите на Covid-19. 
Експертите смятат, че за да се ограничат задълбочаващите се негативни ефекти от глобалното затопляне, то трябва да се 
ограничи до градус и половина по Целзий в сравнение с прединдустриалните времена. 
Целта, заложена в Парижкото споразумение на COP21 през 2015-а, беше оптимално повишаване до 2 градуса по Целзий. 
Учени и активисти обаче настояват целта да бъде ревизирана, а реалните мерки за ограничаване на климатичните промени 
да се увеличат.  
Алок Шарма, който откри срещата в Глазгоу, която всъщност бе отложена от миналата година заради Covid-19, изтъкна, че 
за тази една година климатичните промени „не са си дали почивка“ и че тази конференция е последен шанс и надежда да 
бъдат изпълнени първоначално набелязаните цели преди 6 години. 
По-рано в интервю за Би Би Си Шарма посочи, че всичко зависи от световните лидери и те трябва да се обединят и да 
направят крачка напред. 
Двуседмичната конференция събра делегати от около 200 държави, които ще обсъдят намаляването на емисиите на 
вредни газове до 2030 година. 
Глазгоу се очаква да стане домакин на повече от 25 000 души, включително делегатите от чужбина и демонстранти. 
Пристигналата в Глазгоу млада шведска активистка Грета Тунберг заяви в сутрешното неделно шоу на Андрю Мар по Би Би 
Си, че не е била официално поканена да направи изявление на форума. 18-годишната Тунберг каза, че „понякога е 
необходимо екоактивистите да разгневят хората“. 

https://bnr.bg/post/101549505/galab-donev-ne-mogat-da-badat-otstranavani-ot-rabota-hora-koito-ne-sa-vaksinirani
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Лидерите на 20-те най-развити икономики в света, с изключение на Русия и Китай, пристигат направо от Рим, където 
проведоха среща през уикенда. На нея принц Чарлз призова правителствата да работят с частния сектор, „ако искат да 
бъде постигнат напредък в името на човечеството“. 
"Ако Глазгоу се провали, всичко се проваля" - такава позиция изрази британският премиер Борис Джонсън по отношение 
на срещата в Глазгоу. Джонсън обаче изрази и оптимизъм за шансовете за напредък по темата в рамките на 
конференцията.  
Емили Торнби от Лейбъристката партия каза, че тази среща не трябва да се превръща в поредна възможност за Борис 
Джонсън да се снима със световните лидери, а да прояви необходимото лидерство за постигане на сделка. 
Вчера следобед беше съобщено, че мнозина, предпочели да пътуват екологично съобразно с влак от Лондон до Глазгоу, 
са останали на гара Юстън в британската столица заради отменени влакове. Като причина е посочено паднало дърво по 
трасето, което е повредило електрозахранването. 
 
√ САЩ и ЕС се споразумяха за митата за алуминий и стомана  
Европейският съюз и Съединените щати се договориха да прекратят търговската война, която започна заради митата 
върху европейските алуминий и стомана, наложени през 2018 година от бившия американски президент Доналд Тръмп. 
Сегашният президент Джо Байдън обяви, че споразумението дава началото на "нова ера в трансатлантическите 
отношения". 
В замяна на определени квоти за необлагаем внос на европейски метали в Съединените щати, Европейската комисия 
отмени митата върху американски алкохол, мотоциклети и моторници. 
Сега Брюксел и Вашингтон ще заработят заедно, за да накарат Китай да ограничи свръхпроизводството на алуминий и 
стомана и да намали вредните емисии от добива им. 
Председателят на ЕК обяви обща инициатива за глобално споразумение, което трябва да влезе в сила до две години. 
Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен анонсира и обща инициатива за ограничаване на глобалното 
свръхпроизводство на алуминий и стомана и произтичащите въглеродни емисии. Вашингтон и Брюксел целят глобално 
споразумение, което да влезе в сила до 2 години. 
„Днес се споразумяхме да суспендираме митата върху стоманата и алуминия и да започнем работа върху ново глобално 
споразумение за устойчив добив на стомана. Това е крайъгълен камък в подновеното европейско-американско 
партньорство и е първата ни стъпка към декарбонизация на глобалното производство на стомана. Тази глобална 
инициатива ще бъде мощен инструмент за постигане на устойчивост, голяма стъпка към климатичната неутралност и 
гаранция за равнопоставеност на нашите индустрии“. 
 
БНТ 
 
√ Проф. Мира Кожухарова: Възможно е да се стигне до тотален локдаун  
Възможно е да се стигне до тотален локдаун. Всичко спира, когато болниците не могат да ни осигурят грижите, от които 
имаме нужда. Интервалът между 6000 и 8000 болнични легла заети за не интензивно болни е приемлив. Повече от тази 
граница вероятно нашата система не може да приеме, защото няма толкова персонал. Не става дума за легла, а за 
персонал. Това каза в "Денят започва" епидемиологът и съветник на здравния министър проф. Мира Кожухарова. 
Тя заяви, че четвъртата вълна на коронавируса е най-високата, с която България се сблъсква. Очаква се пикът да бъде 
достигнат тази седмица. 
По думите ѝ зеленият сертификат е въведен навреме. 
"Той няма смисъл в страните с висок обхват на ваксинация. Цели ограничаване на циркулацията на вируса, тъй като 
много малко хора са ваксинирани. Зеленият сертификат доведе до тестване на много хора, увеличи се интересът към 
ваксините", допълни проф. Мира Кожухарова. 
Тя подчерта, че проблемът може да бъде разрешен единствено на база на ваксинация, защото това не е последната вълна. 
"Имаме нужда от зелени сертификати, докато постигнем нормален ваксинален обхват. Въвеждането на 
сертификат за антитела означава да престанат да се тестват хората за вируса", поясни проф. Мира Кожухарова.  
Според нея това би бил грешен подход. 
"През тази седмица, която започна, децата не трябва да се връщат на училище, но те не могат да стоят месеци 
наред вкъщи, защото резултатите от тази пандемия ще ги виждат хората след 15-20 години и те ще бъдат 
страшни", каза още проф. Мира Кожухарова. 
Вижте повече във видеото. 
 
√ Фишинг атаките са най-масовите нарушения на киберсигурността за бизнеса у нас  
Колкото по-мобилни и онлайн ставаме, толкова и по-уязвими сме. Всеки в телефона си има поне по 3-4 приложения за 
срещи, чатове, електронна поща, отделно системи за дома и компютърни устройства. 
Международно изследване на компанията "Акронис" показва огромен ръст на кибератаките. 53% от компаниите в 18 
държави казват, че имат измамното усещане за сигурност в мрежата. Три на всеки 10 компании са изправени пред 
кибератака поне веднъж на ден. 
Най-сериозно се е вдигнал процентът на фишинг атаките - онези подвеждащи имейли, които получаваме, представени 
най-често като от банка или друга институция. На пръв поглед безобидни, всъщност тези онлайн измами са се вдигнали 10 
пъти само за една година. 
Темата в "Бизнес.БГ" коментира Пламен Тошев, управител на компанията за киберсигурност. 

https://bntnews.bg/news/prof-mira-kozhuharova-vazmozhno-e-da-se-stigne-do-totalen-lokdaun-1173705news.html
https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
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Добрата новина е, че все повече компании започват да осъзнават рисковете от тези кибератаки и предприемат мерки, 
обясни експертът. 
Той подчерта, че фишинг атаките са най-масовите нарушения на киберсигурността за компаниите. 
Има два метода за защита - от една страна имейл софтуер за защита, а от друга - многофакторната 
идентификация, при която имаме един код, освен паролата, обясни Тошев. 
И още - опасно ли е онлайн пазаруването и как може да се защитим - вижте целия разговор с киберексперта във видеото. 
 
√ Износът на вино спада заради ковид кризата  
Ковид кризата и ограничения достъп до световните пазари доведоха до голямо количество нереализирана българска 
винена продукция. В опит да минимизират щетите, много от представителите на бранша се ориeнтираха предимно към 
вътрешния пазар. Според специалисти реколтата от грозде тази година се очаква да бъде една от най-добрите през 
последните три десетилетия. Остава обаче въпросът дали виното ще бъде продадено. 
Ковид пандемията определено предизвика застой в българския винен бранш. Отражението е основно върху продажбите, 
отчита производителят от пловдивския регион Наталия Гаджева. Преориентиране към онлайн търговията и силно 
присъствие на родния пазар, колкото и ограничен да е той, са мерките за оцеляване, които са предприели в тази изба. 
Производството продължава, то си иска грижи, то си иска разходи. Лозето не пита има ли пандемия, няма ли. Там 
нещата трябва ежедневно да бъдат обгрижвани. И се надяваме това нещо, което връхлетя целия свят, да свърши 
по-бързо, за да може всеки от нас да заработи...да развиваве винен туризъм, да разлистваме виното по най-добрия 
начин, да обогатяваме знанията на хората на тема вино, обяснява Наталия Гаджева, винопроизводител от 
Пловдивския регион. 
Някои от мерките за подпомагане на държавата са довели до частично овладяване на ситуацията, отчитат от сектора, но 
подкрепата се оказва недостатъчна. 
Всеки бранш иска помощ, но виненият бранш е такъв, че той някак си се нуждае много повече от нея, защото трудно 
се пробива на пазарите с вино. Има много консерватизъм, много стари традиции, много големи играчи. Ако 
държавата не побутва е много трудно. България е малък производител на фона на другите големи. Но пък напоследък, 
в последните години изключително много разви качеството на своето вино и има какво да покажем на света и 
съответно какво да продаваме, обяснява Емил Коралов, член на УС на Българската асоциация на винените 
професионалисти. 
Възможен ключ към успеха, от Асоциацията на винените професионалисти у нас виждат в нова маркетингова стратегия и 
промотирането на родните сортове като Мавруд, Рубин, Димят и Мискет. 
Международните сортове пък са тези, които ни помагат да пробиваме на по-консервативни пазари, такива, които 
очакват да имат нещо познато. Комбинацията между двете...вървенето напред и с местни, с международни сортове 
помага на една винена страна да се развива и да стане по-разпознаваема на съответните пазари, смята Емил 
Коралов, член на УС на Българската асоциация на винените професионалисти. 
Винаги сме казвали, че за да един човек популярен в чужбина, той трябва да бъде утвърден в собствената си страна.Искаме 
всичко това, което правим от сърце, да го дадем на българския консуматор и затова основно сме фокусирани върху 
ресторанти, върху малки магазини, върху вино барове и естествено имаме доста корпоративни клиенти, допълва Наталия 
Гаджева, винопроизводител от Пловдивския регион. 
Сомелиерът Марин Атанасов е с международен опит в презентирането на бранда "българско вино" на огромни пазари 
като Германия и САЩ. 
Най-образованите винени професионалисти, хора от високо ниво, бяха първите, които обърнаха внимание на 
българското вино, което автоматично ни насочи към местните сортове, тъй като те потърсиха нещо различно, 
което да разшири тяхното портфолио и дори да разшири техните знания. САЩ е дин много образован пазар. Трудно 
се влиза на подобен пазар, но за сметка на това той е пазар, който влияе върху целия останал винен свят, казва Марин 
Атанасов, сомелиер. 
Според Марин Атанасов можем да генерираме интерес към автентичните ни сортове, но въпросът е да се напипат точните 
канали за дистрибуция. 
Първата и най-правилна стъпка е хорека и ресторантьорство, защото тове е място, в което работят образовани 
винени хора и също така ходят образовани консуматори. Именно този тип консуматори са хората, които посягат 
към нови райони...Хорека секторът, винените барове, ресторантите с динамична винена селекция и ресторантите с 
балканска кухня, са тези, които могат да изградят имидж на българското вино, казва Марин Атанасов, сомелиер.  
Част от българските производители се опасяват, че доближават до фалита. Добрата новина е, че все повече българи 
консумират родни вина. Ръстът е бавен, но продължителен, наблюдават от бранша. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Над 2 млн. българи имат COVID-19 сертификат 
На 25 октомври 2021 г. са отчетени близо 263 000 изтегляния в рамките на деня 
Общият брой на изтеглените COVID сертификати през Националната здравно-информационна система надхвърли 2 млн. 
броя. Само за последните 10 дни, когато бяха въведени новите противоепидемични мерки, потребителите са изтеглили 
общо над 1,05 млн. документа, което е 55 на сто от общия брой сертификати. Системата за генериране на сертификати е 
пусната в експлоатация на 1 юни 2021 г. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията /МТИТС/. 

https://bntnews.bg/news/fishing-atakite-sa-nai-masovite-narusheniya-na-kibersigurnostta-za-biznesa-u-nas-1173649news.html


7 

 

На 25 октомври 2021 г. са отчетени близо 263 000 изтегляния в рамките на деня, което е рекорд за периода. В същия ден 
системата отчете и друго рекордно постижение - близо 27 000 изтегляния за 60 минути. В пиковите часове потребителите 
са теглили средно по 500 документа в минута, което е близо девет сертификата в секунда. 
До този момент системата е генерирала общо 3,563 млн. сертификата. От тях, около 1,5 млн. документа са за завършен 
ваксинационен цикъл, а близо 17 000 са документите за поставена бустерна доза. Близо 1,3 млн. са издадените 
сертификати за негативен резултат от изследване за коронавирус, а над 178 000 са за преболедували COVID-19, които са 
потвърдени с положителен PCR резултат. Генерираните удостоверения за преболедували COVID-19 с положителен 
резултат от направен антигенен тест са над 60 000. 
 
√ Работодателите търсят все повече начини да се грижат за служителите си 
Стела Юлзари, консултант на Mercer, Ваня Бабанин, консултант по управление на брандове и репутация, „В развитие“ 
Над 50% от работодателите осигуряват достъп до психологическа помощ на служителите си. Това е една от основните 
тенденции, която се забелязва през последната година и е предизвикана от пандемията. Това каза Стела Юлзари, 
консултант на Mercer, в предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова. Гост в предаването беше и Ваня Бабанин, 
консултант по управление на брандове и репутация. 
Юлзари коментира новото проучване на Mercer, направено сред 424 компании за условията на труд и доходите. Данните 
показват покачване на заплатите в България с 4%. 
Увеличението е свързано с инфлацията, но това е тенденция, която се вижда от години насам. Дори през 2008 г. много от 
работодателите, които се грижат за служителите си, не спряха увеличенията на заплатите. 
Работодателите въвеждат и нови допълнителни стимули за служителите си, свързана с работата от вкъщи и осигуряването 
на технология или оборудване и мебели, с които да се осигурят максимално добри условия. 
Същевременно, 90% от работодателите, които са предлагали бонуси в офиса – като безплатни напитни, плодове и други 
храни просто са ги премахнали, докато 10% от тях са правят допълнителни плащания към служителите си, за да 
компенсират това. 
„Работодателят търси начини да се грижат за служителите и да заменят това, което са ползвали хората преди пандемията“, 
каза още Юлзари. 
Според проучването един от основните фактори, които влияе на размера на възнаграждението е нивото на позицията в 
йерархията в компанията. Заплащането зависи също така от функциите на позицията, местоположението на централата на 
компанията – дали е европейска, американска или българска, в коя индустрия оперира, какви са приходите и каква е 
конкуренцията. Най-малко заплащането зависи от възрастта на служителя, каза Юлзари. 
Според Ваня Бабанин е важно работодателите да комуникират със служителите си. Често служителите не си дават сметка 
какви допълнителни придобивки им се предлагат и какво струва това на работодателите. 
Вижда се, че работодателите правят много усилия, но не винаги служителите знаят какво прави работодателите. Затова е 
важно работодателите да има различни канали за комуникация със своите служители. 
От своя страна работодателите не бива и да се подвеждат по всички видове допълнителни възможности, които да 
предлагат на служителите си, а трябва да преценяват точно кои биха били най-подходящи. 
Ако работодател не може да си позволи инвестиция в служителите, поради финансова невъзможност, то има и друг начини 
да се „погрижи“ са служителите си. Важното е да се вижда, че има усилия, каза Бабанин. 
 
√ Всички 52 пловдивски училища разполагат с облачни платформи 
Стефан Стоянов, зам. - кмет на Пловдив в ефира на предаването UpDate 
Резултатите през последните години от дигитализацията в училищата в община Пловдив носят високо международно 
признание, включително и награди. Пловдив е един от 40-те града в света получил награда за умни решения в Smart Cities, 
и то с образователния проект за дигитализация. Това заяви Стефан Стоянов, зам. - кмет на Пловдив в ефира на предаването 
UpDate с водещ Бойчо Попов. 
Стефан Стоянов по покана на Google е бил гост на дискусия за дигитална трансформация във Варшава, като Пловдив е бил 
единственият град представител на Източна Европа. Като на конференцията са се позиционирали най-добрите решения 
през последните години. А през последните 6 години Пловдив е последователен в политиките си за въвеждането на 
облачните платформи в образователната и публична система.  Вече дори са на ниво, където помагат на останалите да 
напредват в този тип услуги.    
Имат голяма общност от учители, които създават съдържание и работят онлайн. Образователният, така и 
административният процес в някои учебни заведения е с напълно облачни системи. Гостът е на мнението, че на 
класическите образователни системи им липсва технологичния прогрес. Технологиите помагат тогава, когато се изберат 
правилните и умни решения за училищата. 
“Облачните платформи са голямо предимство за цялата общност по света.” 
Местната власт в Пловдив си дават сметка за важността от дигитализация и умните продукти, затова от 2019 г. всички 52 
пловдивски училища са придобили свои собствени облачни платформи. Над 60%  от учителите са минали обучения за 
дигитални умния и над 500 обучени и сертифицианри Google учители.  
Гостът е категоричен, че не трябва да се бърка дигитализацията и технологиите с образованието и да ги свързваме с онлайн 
обучението. Това са две различни неща и мястото на децата и учителите е в класните стаи. Това е най-работещата 
системата, защото учи на социални и меки умения, както и как да се презентираме. Но и пакетът от дигитални умения е 
важен, най-малко заради условията, в които живеем. 
Цялото предаване гледайте във видеото. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/99607-rabotodatelite-tarsyat-vse-poveche-nachini-da-se-grizhat-za-sluzhitelite-si
https://www.bloombergtv.bg/a/28-update/99608-plovdiv-kato-predstavitel-za-iztochna-evropa-v-diskusiya-za-digitalna-transformatsiya
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√ Страните от Г-20 потвърдиха ангажимента си към климатичните промени, без ясни мерки 
Срещата на 19-те най-развити държави продължава втори ден 
Страните от Г-20 ще продължават да полагат усилия в спазването на парижкото споразумение, като основната цел е 
намаляване на температурата на атмосферата с 1.5 градуса по целзий. Постигнато е и съгласие да се спрат инвестициите в 
нови въглищни електроцентрали, извън териториите на страните от обединението, съобщава Bloomberg.  
Лидерите на страните от Г-20 са на среща в Рим, която започна вчера. Според първоначалните информации, базирани на 
предварителните комюникета, цитирани от Reuters и Bloomberg, лидерите са били готови да заяват по-ясни позиции и 
конкретни мерки, с които да се ангажират. Една от тях например е, че всяка от държавите ще влага по 100 милиарда долара 
годишно, за да компенсира по-бедните страни, които не могат да влязат голям паричен ресурс в т.нар. "Зелен преход".  
Окончалнителния вариант на решенията след срещата до голяма степен спазват дипломатичния тон, без да се навлиза в 
сериозна конкретика за мерките. Така например по въпроса с употребата на въглища в централите в страните от Г-20 се 
казва, че ще подкрепят държави, които се ангажират да „прекратят инвестициите в нови мощности за производство на 
електроенергия от въглища, за да направят това възможно най-скоро“. По-ранните версии на комюникето са съдържали и 
конкретни мерки за премахването на въглищата.  
Според друга от предварителните информации на срещата страните от обединението ще се съгласят да наложат глобален 
корпоративен данък от 15% за големите компании. Причината е, че  момента много от тях се възползват от облекченията 
и възможностите на държави, в които данъците са по-ниски.  
Срещата предшества глобалната среща на лидерите по темите за климата през следващата седмица в Глазгоу, известна 
като COP26. Анализаторите очакваха страните да изкажат по-ясни и конкретни намерения. 
Окончателният текст няма ясна ангажименти за намаляване на емисиите на метан. но се признава, че те представляват 
значителен принос за изменението на климата и намаляването им би било един от най-бързите начини за ограничаване 
на въздействието на глобалното затопляне. 
„Ако Г-20 беше генерална репетиция за COP26, тогава световните лидери объркаха репликите си“, каза Дженифър Морган, 
изпълнителен директор на Greenpeace International. „Тяхното съобщение беше слабо, липсваше както амбиция, така и 
визия и просто не успяха да уловят момента.“ 
 
√ Байдън все още смята Турция за важен съюзник на САЩ, но има някои притеснения 
Байдън се срещна с президента на Турция по време на срещата на Г-20 в Рим 
Президентът на САЩ Джо Байдън е уведомил държавния глава на Турция Реджеп Тайип Ердоган, че страната трябва да 
премине през определена процедура, за да се стигне до сделка за изтребители F-16. Байдън също така е поискал 
разногласията между двете страни да бъдат разрешени. 
Няколко дни след като съюзниците в НАТО бяха на ръба на дипломатическа криза заради намиращия се в затвора 
филантроп Осман Кавала, Байдън и Ердоган проведоха 70-минутна среща в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Рим. 
На нея американският президент е поставил въпроса за човешките права, съобщи високопоставен представител на 
американската администрация, цитиран от Reuters. 
Друг американски представител казва, че Байдън ще предупреди турския лидер, че „прибързани“ действия няма да са от 
полза за американско-турските отношения и че кризите трябва да бъдат избягвани, след като Ердоган заплаши да изгони 
американския посланик в Турция и други чуждестранни пратеници заради искането им за освобождаването на Кавала. 
По-късно турският президент оттегли заплахата си за изгонването на пратениците. 
„Президентът Байдън потвърди партньорството ни в областта на отбраната и значението на Турция като съюзник в НАТО, 
но отбеляза американските притеснения заради притежаването от Турция на руски ракетни системи С-400“, съобщи Белият 
дом в комюнике след срещата. 
Цялата новина четете на investor.bg 
 
√ Китай трудно ще може да изпълни амбициозните си климатични цели 
Страната се ангажира да постигне въглеродна неутралност до 2060 г. 
Най-големият емитент на парникови газове в света Китай се приготвя за климатичните преговори в Глазгоу, които ще се 
проведат през следващата седмица. За първи път Пекин обещава да предприеме по-големи стъпки, за да се откаже от 
изкопаемите горива. Страната се ангажира да постигне въглеродна неутралност до 2060 година, пише The Wall Street 
Journal.  
През следващото десетилетие обаче въглеродните емисии в страната ще продължат да нарастват, като се очаква да 
достигнат пика си преди 2030 г. Обещанията на Китай за климата се сблъскват с реалността. Втората най-голяма икономика 
в света е толкова голяма, че може да се окаже технически невъзможно и политически неприемливо за лидерите в страната 
да поемат по-големи климатични ангажименти. По-рано тази година Пекин наложи редица мерки, за да обезкуражи 
използването на въглища и да контролира емисиите. В края на август вицепремиерът по въпросите с климата и 
енергетиката свика онлайн среща с провинциалните лидери в Пекин, където ги предупреди да „ограничат развитието“ на 
проекти, които замърсяват планетата. 
Месец по-късно на фона на ескалиращия недостиг на въглища и прекъсвания на електрозахранването китайският 
вицепремиер каза на лидерите на държавни енергийни компании, че въпреки че ограничения все още са важни, 
приоритетът е електроцентралите да заработят отново. Въглищата захранват около 56% от промишлената икономика 
в страната, което е основна причина Китай да представлява повече от една четвърт от въглеродните емисии в световен 
мащаб. 

https://www.investor.bg/drugi/338/a/baidyn-turciia-triabva-da-premine-prez-syotveten-proces-za-zakupuvane-na-f-16-338716/
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Правителствата на китайските провинции одобриха строителството на 24 вътрешни въглищни централи през първата 
половина на 2021 г., според изчисленията на китайските данни на екологичната група "Грийнпийс". Китайските населени 
места имат планирани около 104 гигавата капацитет за производство на енергия от въглища – повече от това, което в 
момента същвствува в страни като Япония и Русия, които също разчитат на изкопаемите горива. Въпреки това не всичко 
ще бъде реализирано. Някои по-стари централи обаче могат да бъда затворени, което да компенсира нетното увеличение. 
Еколозите и редица правителства призовават Китай да ускори промените. За да се постигне целта, приета от напредналите 
икономики за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5 градуса по Целзий през този век, глобалните емисии 
на парникови газове през 2030 г. трябва да бъдат намалени до около 25 милиарда метрични тона, от около 52 милиарда 
през 2019 г., според оценка на Програма на ООН за околната среда. Само Китай генерира около 14 милиарда метрични 
тона парникови газове годишно. Ако този брой остане до непроменен през 2030 г., страната ще представлява повече от 
половината теоретично допустими емисии в света. 
Това означава, че останалата част от света ще трябва да работи по-усилено, ако Китай не предприеме по-сериозни 
действия, каза пратеникът на САЩ за климата Джон Кери по време на реч през юли в Лондон, като отбеляза, че постигането 
на въглеродните цели в този случай вероятно ще бъде „невъзможно“. 
Китайските политици казват, че планират да компенсират по-бавния напредък в климата преди 2030 г. чрез бърз спад на 
въглеродните емисии с до 10% годишно през следващите 20 години. Централното правителство на Китай иска да бъде 
световен лидер в новите енергийни технологии като батерии и слънчева енергия и да покаже на хората си, че работи за 
справяне с по-мащабните екологични проблеми в страната. 
Основният проблем е, че Китай се нуждае от много повече енергия, за да постигне целите си за разрастване на 
икономиката си и да посрещне енергийните нужди на своето все по-заможно население, което наброява около 1,4 
милиарда души. 
Климатичните активисти са на мнение, че Китай се стреми сериозно да намали използването на въглища, но се 
притесняват, че местните власти не са готови да се откажат от замърсяващата индустрия. Добивът на въглища поддържа 
икономиките на някои от най-бедните региони в Китай и осигурява милиони работни места. 
Получаването на достатъчно енергия по начин, който да отговаря на целта на Китай за нулеви емисии до 2060 г., ще изисква 
инвестиции до 2 трилиона долара годишно до 2060 г., изчислява UBS Group. Друго предизвикателство е, че Пекин не може 
да се откаже от въглищата, докато не разполага с достатъчно други алтернативи, за да гарантира, че потребителите ще 
имат надеждно захранване. 
През последните седмици се видя ясно, че въглищата все още играят важна роля за китайската икономика, след като най-
голямата енергийна криза през последните 10 години заплаши глобалните доставки и доведе до затварянето на редица 
заводи. Проблемите започнаха да се появяват по-рано тази година, докато търсенето на китайски износ по време на 
пандемията накара фабриките да увеличат производството на електроника, автомобилни части и множество други стоки. 
Последвалото нарастване на търсенето на електроенергия съвпадна с недостига на вътрешни доставки на въглища, който 
беше причинен отчасти от усилията на Китай да почисти своята въглищна промишленост и изострен от политическото 
решение миналата година да бъде блокиран вноса на въглища от Австралия, който съставлява 5% от китайските доставки 
през 2019 г. Тъй като цените на въглищата се повишиха, електроцентралите намалиха производството на електроенергия, 
за да избегнат загуби, което предизвика съкращения на услугите. 
Президентът Си Дзинпин разпореди облекчаване на твърдата ценова структура в страната, така че въглищните 
електроцентрали да могат да зареждат повече и да възстановят производството на електроенергия, според двама души, 
запознати с дискусиите. Според анализатори стъпката, която прави енергията от изкопаеми горива по-скъпа, може да 
накара компаниите да ускорят прехода си към възобновяеми енергийни източници. 
 
Мениджър 
 
√ Положително е бюджетното салдо по КФП към края на септември  
На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет 
бюджетното салдо по КФП на касова основа към септември 2021 г. е положително в размер на 1 067,8 млн. лв. (0,8 % от 
прогнозния БВП), съобщават от министерството на финансите. Положителното салдо се формира от превишение на 
приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 218,3 млн. лв. и дефицит по европейските средства в 
размер на 150,4 млн. лева. 
Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2021 г. са в размер на 37 840,1 млн. лв. или 74,8 % от 
актуализираните годишни разчети[1]. Съпоставени със същия период на предходната година, постъпленията към 
септември 2021 г. нарастват с близо 5,4 млрд. лв. (16,6 %). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите 
данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с близо 5,4 млрд. лв., докато постъпленията от помощи са близки до 
отчетените за същия период на 2020 година. 
Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 29 600,2 млн. лв., 
което представлява 75,1 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски 
нарастват с 3,6 млрд. лв. (13,8 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,2 % от 
общите постъпления по КФП за периода. 
Приходите от преки данъци са в размер на 5 465,7 млн. лв. или 71,1 % от предвидените в разчетите за годината. 
Постъпленията от косвени данъци са в размер на 14 100,9  млн. лв. (77,4 % от разчетите за годината), като приходите от 
ДДС са в размер на 9 600,0 млн. лв. (78,2 % от планираните), от акцизи възлизат на 4 260,9 млн. лв. (75,5 % от разчета), а 
тези от мита са в размер на 204,4 млн. лв. (84,7 % от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени 
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и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 094,1 млн. лв. или 87,9 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални 
и здравноосигурителни вноски са 8 939,6 млн. лв., което представлява 72,8 % от разчетените за годината. 
Неданъчните приходи са в размер на 6 111,4 млн. лв., което представлява 90,5 % от годишните разчети и се формират 
основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, 
приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. През месец април 2021 г. постъпиха приходи с 
еднократен за годината ефект, които представляват първоначално концесионно възнаграждение за държавата от 
концесията на Летище София. 
Приходите от помощи и дарения са в размер на 2 128,4 млн. лева. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2021 г. възлизат на 36 772,3 млн. 
лв., което е 66,6 % от актуализираните годишни разчети. За сравнение разходите по КФП към септември 2020 г. бяха в 
размер на 31 550,9 млн. лева. Значителният ръст на разходите към септември 2021 г. спрямо същия период на предходната 
година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато през същия период има отчетени по-малки по 
размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато за деветмесечието на 2021 г. тези разходи са съществени, и от 
друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, 
заложени в ЗДБРБ за 2021 година. 
Разгледани по икономически елементи, най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните 
разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени 948,6 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на 
всички пенсионери за месеците от януари до септември. Наред с това, влияние върху разходите за пенсии оказва и 
увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, на максималния размер на пенсията от 
началото на годината, базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от месец юли 2021 
година. В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с 
пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна 
епидемична обстановка:  разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на 
персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане 
на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията 
на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на 
санитари в размер на 120 лв., и други. Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат 
плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки 
и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други. 
Очаква се през последното тримесечие на годината разходите да нараснат значително, като освен традиционно по-
високите капиталови разходи и тези, свързани със зимния период, ще бъде финансирана и основната част от 
допълнителните разходи за борба с пандемията, социална подкрепа, защита от миграционен натиск по границите, 
подпомагане на бизнеса и други приоритетни мерки за реализиране до края на годината, които бяха одобрени от 
Народното събрание в средата на месец септември с приетия Закон за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2021 г. 
Нелихвените разходи са в размер на 35 124,2 млн. лв., което представлява 68,9 % от годишния разчет. Текущите нелихвени 
разходи са в размер на 32 898,3 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 
2 198,0 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 28,0 млн. лева. Лихвените 
плащания са в размер на 554,0 млн. лв. (84,3 % от планираните за 2021 година). 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.09.2021 г. от централния бюджет, възлиза 
на 1 094,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси 
на ЕС. 
Размерът на фискалния резерв към 30.09.2021 г. е 10,12 млрд. лв., в т.ч. 9,97 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в 
БНБ и банки и 0,15 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
 
√ Фирмите декларираха над 82 млн. лв. изплатени дивиденти  
Близо 82,5 милиона лева са декларирани като изплатен дивидент през третото тримесечие на 2021 г., съобщиха от 
пресцентъра на НАП. Според данъчните има пряка връзка между течащите близо 1800 проверки за т.нар. касова наличност 
и интензивното изплащане на дивиденти. Срокът за подаване на декларациите за авансови данъци изтича на 1 ноември, 
най-късно тогава се внася и данъкът върху получените дивиденти.  
През юли НАП започна масова кампания за проверка на касова наличност – сумите, отчитани счетоводно като налични в 
касите на фирмите. В рамките на проверките бе установена липсата на над 215 млн. лв. в касите на 271 фирми, други 182 
са декларирали, че ще разпределят дивидент и ще внесат дължимия данък в срока за това. Проверките на приходната 
агенция продължават, като при тях наличните в касите средства се преброяват, описват се всички купюри и се сравняват с 
посочените в счетоводството.  
Фиктивната касова наличност най-често се получава, когато собствениците на юридически лица извършват за сметка на 
компаниите разходи за лични цели – например скъпи покупки, луксозни почивки и други подобни, за които обаче липсват 
счетоводни документи, или системно теглят от банковите сметки суми, които не се изразходват за дейността. 
Счетоводителите отчитат тези пари като фиктивна касова наличност, но при проверка от страна на НАП парите не могат да 
бъдат представени. Законът дава възможност на юридическите лица да разпределят дивидент към физическите лица - 
собственици, като заплатят дължимия за това 5% данък, припомнят от приходната агенция. 
Друг видим ефект от контролната кампания на НАП е, че все повече счетоводни кантори отказват да правят неправилни 
счетоводни операции, свързани с касова наличност. 
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„Постигаме отлични резултати при проверките за касови наличности. Инвентаризациите на касите, които правим в 
последните месеци сериозно подобряват данъчната дисциплина, благодаря за усилията и професионализма на колегите“, 
каза по повод ръста на данъците върху дивидентите изпълнителният директор на НАП Румен Спецов. 
 
√ Стотици милиони за АМ „Хемус“ преведени без разрешителни за строеж  
Стотици милиони лева държавни пари са преведени авансово към фирми, участващи в строежа на АМ “Хемус“, за 
изграждането на участъци, за които няма издадени разрешителни за строеж, нито пък са започнали отчуждителни 
процедури, предаде БНТ. 
Това стана ясно на съвместен брифинг на Главна дирекция „Национална полиция“ и на Национална агенция по приходите. 
В пресконференцията участваха и служебните министри на вътрешните работи Бойко Рашков и на регионалното развитие 
и благоустройството Виолета Комитова. 
Участъците, за чието изграждане са преведени авансово суми, без да са издадени разрешителни за строеж, са от Лот 4 на 
АМ „Хемус“ до Лот 9. Установено е, че парите са преведени по два „инхаус“ договора, заяви заместник-директорът на ГДНП 
Атанас Илков: 
"Към фирмите-изпълнителки, които са по тези два "инхаус" договора са преведени авансово едни огромни суми. 4, 5 и 6-
ти лот нямат издадени разрешения за строителство. Но за 27-километрова отсечка са преведени 77 млн. лв. авансово. За 
лот 5 с обща дължина 23 км. са преведени 91 млн. лв. За лот 6 с дължина 32 км. - 101 млн. лв.", допълни Илков. 
Според служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова през 2020-та година не е 
имало спешна необходимост да се раздаде 1 млрд. лв. на фирми, при положение, че се е знаело, че все още няма 
разрешение за строеж на отсечките от Лот 4 до Лот 9 на АМ „Хемус“. 
Председателят на Националната агенция по приходите Румен Спецов заяви, че данъчните проверяват дали изтичането на 
този ресурс от бюджета не е довел до отклонение от облагане, тоест – дали не е ощетен фиска. 
Служебният министър на вътрешните работи Бойко Рашков коментира, че събраната информация съдържа множество 
данни за нарушения на закона. Проверката продължава, а разследващите са мотивирани да я завършат във възможно най-
кратък срок. По случая вече имало образувано едно производство в прокуратурата, в Националната следствена служба, но 
Рашков сподели, че подозира, че то няма да завърши. 
Тази сутрин полицаи и данъчни влязоха в Агенция "Пътна инфраструктура". Според източници на ПСН акцията е част от 
проверката за АМ "Хемус", която МВР извършва за злоупотреби с държавни средства. Вчера от полицията и НАП влязоха и 
в държавното дружество "Автомагистрали". 
 
√ Стойчо Кацаров: Това е най-тежката Covid вълна досега  
Това е най-тежката ковид вълна досега. Броят на заразените е с 25% по-висок от която и да е от предишните вълни и това 
поставя на голямо изпитание здравната система. Ситуацията с леглата в реанимационните отделения е на ръба. 
Използваме в момента и последните резерви в системата, за да обслужим всички болни". Това заяви пред БНР служебният 
министър на здравеопазването Стойчо Кацаров. 
Той подчерта, че се наблюдава тенденцията и посоката на кривата на заразени и по това ще се реши дали да бъде обявен 
локдаун. 
"Локдаунът не решава проблема с пандемията, той само го отлага. Единственото решение е ваксинацията и това се видя в 
почти цяла Европа, че само това работи. Ваксинацията ще ни помогне да излезем от ситуацията, в която сме изпаднали. 
Наистина се изисква национално усилие и сега е моментът да покажем, че сме способни на такова усилие. Като нация да 
се изправим и да кажем хайде да се изправим пред този проблем и да сложим край, да се ваксинираме и да се върнем 
към нормалния си начин на живот. Всичко зависи от нас", заяви служебният здравен министър. 
През последната седмица има направени 130 хиляди ваксинации, което е около 10 пъти повече в сравнение с предишните 
седмици, съобщи Кацаров и подчерта, че масовото тестване помага да се ограничи разпространението на инфекцията, 
защото се откриват заразени с ковид хора, преди да са проявили някаква симптоматика. 
По думите му смисълът от зеления сертификат е не да направи възможно отиването свободно в мола, а да предпазва всеки 
човек и неговите близки от среща с инфекцията. 
"Когато извадите фалшив сертификат, кого лъжете?", риторично попита той. 
 
√ Младежката безработица в България намалява с 50%  
Младежката безработица в България се е понижила наполовина през последната 1 година, показват данни на Агенцията 
по заетостта. През септември са били регистрирани около 17 хил. безработни души на възраст до 29 години. 
През същия месец на 2020 г. броят им е бил над 28 хил. души. 
Най-много се понижава броят на безработните, които имат единствено основно или по-ниско образование – с цели 56%. 
При висшистите понижението е 33%, а при завършилите само гимназия – 15%. 
Всеки втори безработен младеж успява да намери работа до 4 месеца, след като се регистрира в бюро по труда. 
Над 2700 младежи обаче са трайно безработни и не са си намерили фиктивно пребиваване вече повече от 12 месеца. 
техният брой намалява с 20% за последната една година. 
През първите 9 месеца от началото на годината над 30 хил. младежи са започнали нова работа. От тях близо 20 хил. са 
били наети в реалната икономика, а малко над 10 хил. – са започнали да се трудят по програми и мерки за субсидирана 
заетост, финансирани от ЕС и държавния бюджет. Само 961 от младежите са започнали обучение, за да повишат своята 
конкурентоспособност на пазара на труда.   
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√ Държавата плаща 1,3 млрд. лв. помощи на земеделците до края на годината  
До края на годината  българските земеделци ще получат подпомагане в размер на 1 милиард и 278 милиона лева. Това 
съобщи земеделският министър Христо Бозуков и уточни, че от началото на мандата до момента служебното правителство 
е разплатило над 530 милиона лева. 
В началото на ноември Фонд "Земеделие" ще одобри  правилата, по които ще бъде разпределена одобрената от 
Европейската комисия държавна помощ в размер на 72 милиона лева. 
С парите, предназначени за компенсации на загубите от Covid-пандемията , ще бъдат обезщетени 50 000 земеделци. 
Дърва за огрев за предстоящия зимен сезон ще има достатъчно, увери още министърът и нарече сигналите за недостиг на 
дървесина „политически спекулации“. 
По данни на земеделското министерство до момента са добити над 640 хиляди кубични метра дърва, както и са осигурени 
нуждите на 88 хиляди домакинства или  80 процента от заявените по списък желаещи. 
„Прирастът обикновено е около 14 млн. кубика дървесина, а се ползват 5-7 – така че дърва има, които могат да се осигурят“, 
каза Христо Бозуков. 
По-рано най-голямото предприятие за целулоза у нас спря временно работа, като обяви, че причината е недостиг на 
дървесина и на работна ръка. 
 
√ Фермерите могат да отсрочат с година кредитите си към Фонд "Земеделие" 
Кредитите, които фермерите са взели за изхранване на животните от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) през периода 
2008 – 2012 г., се отсрочват с една година. Това реши на редовното си заседание Управителният съвет на Фонда по искане 
на браншовите организации.  
Мотивът за удължаване периода за погасяване на задълженията на стопаните е задълбочаващата се икономическа криза, 
причинена от разпространението на пандемията от COVID-19. В създалата се ситуация, голяма част от фермерите изпитват 
остра нужда от финансов ресурс за оборотни средства, жизненоважен за стопанствата.  
От възможността за отсрочване на кредита могат да се възползват кредитополучатели с отсрочени кредити до края на 
ноември 2021 г. – птицевъди, свиневъди и фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни, получили кредити 
през 2008, 2009, 2010 и 2012 г. Животновъдите могат да подават заявления за отсрочване на задълженията си в областните 
дирекции на ДФ „Земеделие“ от 22 ноември 2021 г. до 31 януари 2022 г.  
Заемите, които стопаните дължат на ДФЗ, трябва да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга (главница и лихва). 
Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на Фонда най-късно до 29 април 2022 г. Средствата трябва да бъдат 
погасени до 25 ноември 2022 г. Размерът на лихвата е 2%. 
Не се допуска отсрочване на заеми на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на 
Търговския закон към датата на сключване на анекса.  
 
√ Банките у нас отчитат ръст на печалбата от 55% 
Печалбата на банките у нас към 30 септември достига 1,1 млрд. лв. или с 390 млн. лв. повече спрямо отчетената за същото 
деветмесечие на 2020 г. Ръстът на печалбата е 55,6%, съобщава Българската народна банка. 
Активите на банковата система в края на септември възлизат на 132,7 млрд. лв., като спрямо края на юни се наблюдава 
увеличение с 4,2 млрд. лв. (3,3 на сто). Отношението на ликвидно покритие към 30 септември е 281,9 на сто (при 272,5 на 
сто в края на юни). В края на септември ликвидният буфер е 36,3 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци - 12,9 
млрд. лв.  
Брутните кредити и аванси през третото тримесечие нарастват с 1,8 млрд. лв. (2,2 на сто) до 83,9 млрд. лв. Вземанията от 
кредитни институции спрямо края на юни се понижават с 367 млн. лв.(3,5 на сто) до 10,2 млрд. лв. В брутния кредитен 
портфейл на банковата система е отчетено нарастване с 2,2 млрд. лв. (3,1 на сто) до 73,7 млрд. лв. Увеличават се 
вземанията от домакинства (с 1,0 млрд. лв., 3,8 на сто), нефинансови предприятия (с 979 млн. лв., 2,6 на сто) и други 
финансови предприятия (със 174 млн. лв., 3,5 на сто), докато средствата за сектор държавно управление отбелязват 
намаление - с 13 млн. лв. (1,4 на сто).  
Размерът на необслужваните кредити и аванси в края на септември е 5,399 млрд. лв. (при 5,513 млрд. лв. в края на юни), 
а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 6,44 на сто (при 6,72 на сто в края на юни).  
Депозитите в банковата система нарастват през тримесечието с 3,9 млрд. лв. (3,6 на сто) до 113,3 млрд. лв. Основен принос 
има увеличението на привлечените средства от нефинансови предприятия (с 2,4 млрд. лв., 7,7 на сто). Растеж отбелязва и 
ресурсът от домакинства (с 665 млн. лв.,1,0 на сто), други финансови предприятия (с 648 млн. лв., 16,8 на сто) и кредитни 
институции (с 382 млн. лв.,8,2 на сто), докато този от сектор държавно управление спада с 234 млн. лв. (6,5 на сто).  
Собственият капитал в баланса на банковата система през третото тримесечие на 2021 г. нараства с 247 млн. лв. (1,5 на сто) 
до 16,3 млрд. лв. с приноса на увеличената печалба през периода.  
Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към 
банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 30 септември е 8890 млн. лв., от които 6921 млн. лв. за 
предприятия и 1969 млн. лв. за домакинства.  
 
√ Вече можем да валидираме своето пътуване в метрото и с банкова карта 
Вече можем да валидираме своето пътуване в метрото и с банкова карта – независимо от нейния издател. Нужно е просто 
я да доближим до съответния автомат, какъвто има по всички станции в София. 
Цената на еднократното пътуване е 1,60 лв. 
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Ако в рамките на деня пътувате повече от три пъти (включително и с комбинация на наземен транспорт), системата 
автоматично таксува цената на дневна карта от 4.00 лева, независимо от това, колко пъти сте използвали обществения 
транспорт. Единственото условие е през целия ден да използваме една и съща банкова карта. 
Валидирането на пътуването чрез банкови карти и в метрото е поредната стъпка към надграждането на услугите за 
удобство на пътуващите с обществения транспорт и използването на тикет системата. 
 
√ Софийската стокова борса отчете ръст в търсенето на хлебна пшеница  
На Софийска стокова борса миналата седмица хлебната пшеница се търсеше в големи количества на 530 лв./тон, но 
продавачите искат 660 лв./тон, съобщават от борсата.  
Фуражният ечемик се търси на цена от 410 лв./тон, докато продавачите не са готови да продават под 560 лв./тон. Цена 
"купува" на царевицата достигна 420 лв./тон, а офертите за покупка на маслодайния слънчоглед са от 850 до 950 лв./тон, 
но предлагане засега липсва. Всички цени са без ДДС.  
На борсата е имало предлагане на консерви домати на 1,60 лв./кг и на слънчогледово олио в бутилки на 3 лева за литър.  
През седмицата е имало традиционно сделки за енергоносители: продавали са се пелети в чували на 560 лв./тон, 
автомобилен бензин А95Н в диапазон 1833,33-2180 лв./хил.л, дизелово гориво Б6 от 1891,67 до 2000 лв./хил.л, и дизелово 
гориво на 2012-2200 лв./хил.л. 
Газьолът се продава в диапазон 1785,50-2040 лв./хил.л, а газ пропан бутан - от 1025 до 1400 лв./хил.л. Имало е и сделки за 
метални отпадъци от месинг на 4200 лв./тон, от черни метали на 145-180 лв./тон, както и за моторни масла на 7200 
лв./хил.л, за хидравлични масла на 5050 лв./хил.л и за литиеви греси на 9,10 лв/кг., сочат данните от борсата, цитирани от 
БТА. 
В края на октомври цените в повечето сделки за зърно по световните борсови пазари продължават да се 
увеличават. Цената на пшеницата в САЩ прибави още 11 долара до 334 долара/тон, във Франция пшеницата поскъпна с 6 
евро до 286 евро/тон, а цените в Украйна и в Русия са еднакви - 312 долара/тон.  
При царевицата в САЩ повишението със 7 долара до 272 долара/тон, в Украйна царевицата поскъпва с 1 долар до 278 
долара/тон. Тази седмица във Франция ечемикът поскъпва с 5 евро до 262 евро/тон, а в Украйна цената му се вдига с 3 
долара до 278 долара/тон.  
Рапицата в Европейския съюз /Еuronext/ беше поскъпнала чувствително през целия месец и сега претърпя известни 
корекции надолу с минус 17 евро до 669,25 евро/тон. След големите сътресения при цената на нерафинираното 
слънчогледово олио на борсата в Ротердам, тази седмица то поевтиня с 50 долара до 1420 долара/тон. Рафинираната захар 
поскъпна с 14,80 долара до 515,6 долара/тон на борсата в Лондон. 
 
√ "Булатом": Изграждането на АЕЦ "Белене" ще струва около 10 млрд. лева  
Въпреки измененията на цените, изграждането на АЕЦ "Белене" ще струва около 10 млрд. лева, защото е купено основното 
оборудване за централата. Това заяви в интервю за БТА председателят на "Булатом" Богомил Манчев. 
По думите му, ако оборудването беше купено сега, атомната централа щеше да струва два пъти по-скъпо. Той отчете, че 
все пак в момента медта е по-скъпа. Във всяка централа, която произвежда електроенергия, около 25 процента са кабели 
и въртящи механизми и има много мед. Затова е възможно от тези 10 млрд. лева да се повиши още малко цената, но не и 
много. 
Относно стойността за изграждането на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" не може да се говори нищо конкретно, защото 
процесът все още не е започнал. Площадката на 7-ми блок е съвсем нова за европейската общност. Там всичко трябва да 
се започне наново. Проектът за АЕЦ "Белене" не може да се пригоди за 7-ми блок. Не може да стане, защото това е друга 
площадка. Манчев изтъкна, че инфраструктурата там е съвсем различна от тази, която е на "Белене".  
Според председателя на "Булатом" е правилно веднага да започне да се строи АЕЦ "Белене". Проектът трябва да се 
финансира чрез държавна гаранция - експортно ориентирана. Тя се дава на търговското дружество АЕЦ "Белене", което от 
своя страна дава парите на съответния кредитор.  
Очакванията са много рязко да се повиши цената на т. нар. базова енергия. Ако до преди четири месеца тя е била около 
60 евро, сега е около 80-90 евро, посочи Манчев. Защитната цена за връщане на парите от АЕЦ "Белене" при 10 млрд. лева 
бюджет за централата е билa 12 години. Затова се искаше 25-годишен кредит, 8 години гратисен период и централата да 
работи 35 години за държавата, след като бъде изплатена. Сега този период на възвръщаемост ще се съкрати под 10 
години. "Това е уникална работа. Почти 50 години ще работи за печалба на държавата. Двата ядрени блока на АЕЦ "Белене" 
за своя 60-годишен живот ще произведат 1 млрд. мегаватчаса електроенергия", допълни Манчев.  
Председателят на "Булатом" счита, че проблемът с изграждането на АЕЦ "Белене" е политически. Някои казват, че ще има 
много голямо влияние от Русия. Турбината обаче е собственост на "Дженерал електрик", въпреки че е френска. Освен това 
"Франатом" ще изгради електрониката в централата. Ще се подпише споразумение с "Уестингхаус", че след петата година 
на търговска експлоатация американската компания ще се конкурира да доставя гориво. "Кое му е точно руското, че не 
разбирам", попита Манчев. Той обясни, че бъдещият премиер трябва да обясни това в парламента, който от своя страна 
няма да подкрепи само сегашното правителство, а депутатите ще подкрепят три-четири правителства напред.  
По същия начин може и трябва да се изградят и 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй". За този проект трябва новите 
мощности да се отделят в ново дружество, защото в противен случай е забранено. Дружеството трябва да бъде 
самостоятелно. Българският енергиен холдинг /БЕХ/ като фирма майка го подпомага, за да може да си намери кредит. 
Изисква се 30 процента да е собствен капитал. Ще трябва да се направят търгове за избор на технология. Манчев заяви, че 
БЕХ затова е създаден - за да няма пряка държавна помощ. Самият АЕЦ "Козлодуй" не може да изгражда 7-ми и 8-ми блок. 
Причината е, че парите на АЕЦ "Козлодуй" са на държавата. Ако тези пари се харчат директно за изграждането на двата 
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блока, това е държавна помощ. АЕЦ "Козлодуй" е 100% държавна компания и всичките пари, които се печелят, са дивидент 
на държавата. Държавата обаче може да даде гаранция. Същото се налага да се направи и за изграждането на АЕЦ 
"Белене".  
Богомил Манчев счита, че държавата има пари да изгради АЕЦ "Белене". Държавна гаранция - експортно ориентирана, ще 
се даде в полза на дружеството. Впоследствие то ще връща парите, а не държавата чрез бюджета. Освен това 
електроенергията, която ще се произведе от АЕЦ "Белене", няма да е скъпа. В защитната цена, която е търговска 
продажбена цена от 60 евро, са включени тези 37 евро "отгоре", които ще се ползват като паричен поток, за да се връщат 
кредитите към банките. 
След като обаче централата бъде пусната в търговска експлоатация, ще се намаляват плащанията на данъците върху тези 
37 евро заради амортизациите, които се начисляват. Затова първите 10 години дружеството няма да плаща кредити на 
държавата, а ще плаща кредита, който ще обслужва. Освен това ще остават и пари. Това ще стане, при положение че 30 
процента е собствен капитал и 70 на сто е привлечен. Обикновено собственият капитал винаги е с дължината на кредита, 
който е взет. 
Предложението на "Булатом" е собственият капитал да бъде за 30 години. За времето, през което ще работи централата, 
той ще се върне три и половина пъти. Отделно централата ще прави огромна печалба. Манчев даде за пример, че 1 млрд. 
мегаватчаса за 60 години, дори и по 100 евро на мегаватчас да се сметне, са 100 млрд. евро. При всичко, което сега се 
случва, среднопретеглената цена за 60 години не може бъде под 100 евро на мегаватчас. Освен това себестойността на 
електроенергията, която ще се произвежда от АЕЦ "Белене", ще е 23 евро на мегаватчас, посочи Манчев. Към днешна дата 
почти нищо не се е променило, само приходната част се увеличава, изтъкна председателят на "Булатом".  
 
√ Бил Гейтс се застъпи за ядрената енергия  
Основателят на технологичната корпорация Microsoft Бил Гейтс вярва, че ядрената енергия може да помогне в борбата 
срещу изменението на климата и че отдалечаването от нея ще усложни доставките на енергия. Той изрази това мнение в 
интервю за германския вестник Handelsblatt, цитирано от ТАСС. 
„Изключването им [ядрените реактори] ще направи по-трудно осигуряването на надеждни електрозахранвания и изгодни 
цени [за енергийни ресурси]“, каза Гейтс. „Не трябва да изключваме никакво решение, докато не проверим точно цената 
и надеждността [на прехода към възобновяеми източници]“, посочва той. 
„Необходимостта от електричество ще нарасне до небето, тъй като ние го използваме не само за нашите коли и отопление 
на домовете си и ще трябва да възстановим много фабрики по нов начин“, казва основателят на Microsoft. Според него 
новите, по-безопасни ядрени реактори биха могли да помогнат за предотвратяване на климатична катастрофа. 
В същото време Гейтс е скептичен към идеята за разширяване на строителството на газови електроцентрали. „Кредитите 
за нови електроцентрали се издават за 30 или 40 години, докато Германия се ангажира да стане климатично неутрална 
страна до 2045 г.“, припомни той, като отбеляза, че за постигането на тази цел ще е необходимо изкуствено да се съкрати 
жизненият цикъл нови електроцентрали. 
„Природният газ не е истинска преходна технология“, казва Гейтс. В същото време той призна, че „светът все още ще има 
нужда от определени обеми газ, за да намали до нула емисиите на вредни вещества в атмосферата“. 
На фона на високите цени на енергията основателят на Microsoft предупреди и за опасностите от възникването на ново 
протестно движение по подобие на "Жълтите жилетки". 
 
√ Девет от 10 европейски компании не ползват дигитален асистент при подбора на кадри  
Европейският пазар на труда от години страда от голямата разлика между липсата на талант за заемане на определени 
работни места и от все по-ожесточената конкуренция за намиране на този идеален профил. Въпреки това големите 
компании продължават без иновации в процесите си на подбор и без да се съобразяват с приоритетите на тези кандидати. 
Това показват данните от последния доклад за опита на кандидатите в Европа, изготвен от бизнес училището HEC за 
облачната платформа за таланти на iCIMS, предава cincodias.elpais.com.  
Въпреки че на пазара вече има инструменти, които се възползват от технологии като изкуствен интелект за подобряване 
на процесите за търсене на работа, девет от 10 европейски компании нямат никакъв тип дигитален асистент на своите 
портали за работа. Освен това половината от компаниите, включени в извадката в проучването (тези, класифицирани в 
списъка на Fortune 500), не отговарят на кандидатите до две седмици след получаване на заявлението и в повечето случаи 
отговорът се изпраща от общ имейл акаунт. Това, уверяват от компанията, предизвиква несигурност в кандидата и нанася 
вреди на корпоративния имидж поради липса на съпричастност или персонализация в отношението към бъдещия 
служител. 
Глобалният ръководител на MSCI за привличането на таланти и мобилността Фей Уудхед признава, че има цифрови 
инструменти, които са имали огромно влияние след пандемията и че отделите за човешки ресурси все още не са успели 
да използват добре. 
"Ако мога да направя седмичното си пазаруване за пет минути, докато чакам автобуса, защо не мога да кандидатствам за 
нова работа по този начин? Ако мога да завърша преглед на ресторант след добро или лошо хранене, защо да не го направя 
и след интервю за работа? И ако мога да проследя пакет, който съм поръчал, дори и да е на километър разстояние, защо 
не мога да видя къде се намирам в процеса по наемане?", казва Уудхед по време на дебата "Запълване на пропастта между 
очакванията на кандидатите и настоящата реалност", който се проведе в рамките на програмата на Inspire European Summit 
2021. 
Всъщност, проучването посочва, че повечето от проучените организации не уведомяват своите кандидати относно статуса 
на тяхната кандидатура за работа, а 6% дори не потвърждават получаването на заявлението. Такова поведение, казва той, 

https://tass.ru/ekonomika/12797151


15 

 

излага на риск по-способните кандидати, които приемат, че са били отхвърлени и търсят по-добри възможности от други 
компании. 
В този смисъл глобалният ръководител на отдела за придобиване на таланти в Adidas, Ейме Мехер-Хомджи, подчертава 
важността на предлагането на добро изживяване на кандидатите, тъй като те също са потребители. "Ако някой има лош 
опит с нас, когато кандидатства за работа поради отношението, което е получил, когато отиде да пазарува, ще избере Nike 
пред Adidas. Ние сме много наясно с разходите", обяснява той. 
За да намерите този специален за вас талант, казва Мехел-Хомджи, става все по-важно да присъствате в социални мрежи 
като Facebook, TikTok или Snapchat, които дори са служили като посредник за изпращане на предложения за работа. 
По думите на глобалния ръководител на управлението на таланти в ING Кристоф Ванден, една от промените, останали след 
пандемията в процесите на подбор на компанията, е интервюто чрез видео разговор. "Сега можем да се върнем към 
интервюто лице в лице, но кандидатите намират за по-удобно да могат да го правят виртуално, така че ние продължаваме 
да го правим", посочи Ванден. Така, независимо дали ще бъдат наети на работа или не, те губят по-малко време. 
Според проучването на кандидата са необходими средно 6 минути и 11 секунди, за да подаде заявление за работа. Само 
три компании са изисквали повече от 15 минути.  
 
√ Икономиката на Еврозоната расте, но рекордната инфлация продължава да е проблем 
Инфлацията в Еврозоната достигна 13-годишен връх през октомври на фона на нарастващите цени на енергията в региона 
на единната валута, предаде Си Ен Би Си. 
Инфлацията в 19-членната зона се с ускорила до 4,1% през октомври, сочи предварителната оценка на европейската 
статистическа служба Евростат. 
Това е най-високото ниво от юли 2008 г., сочат данните на Ройтерс. Този резултат е значително по-висок от прогнозата за 
инфалция от 3,7% и е над септемврийското нивото от 3,4%. 
Сред основните компоненти на инфлацията се очаква енергията да поскъпне с най-голям годишен темп през октомври – 
23,5% на годишна база спрямо 17,6% през септември. Следват услугите  (2,1% спрямо 1,7% през септември), неенергийните 
промишлени стоки (2,0% спрямо 2,1%) и храните, алкохола и тютюневите изделия (2,0%, колкото и през септември). 
 

 
 
В същото време данните на Евростат показаха, че брутният вътрешен продукт на Еврозоната е нараснал с 2,2% през третото 
тримесечие на годината спрямо 2,1% през предходното. Това е най-бързият темп на растеж от началото на годината. 
Икономическият растеж в ЕС се е ускорил до 2,1% 
На годишна основа със сезонни корекции БВП е нараснал с 3,7% в Еврозоната и 3,9% в ЕС. 
Сред страните, за които има налични данни, най-голям тримесечен растеж отчита Австрия – 3,3%, като след нея се 
нареждат Франция и Португалия със съответно 3% и 2,9%. 
Най-слаб тримесечен растеж е регистриран в Латвия 0,3%, а в Литва не се наблюдава промяна на БВП. 
 
√ Великобритания първа от Г-20 задължи фирмите да дават информация, свързана с климата  
Обединеното кралство ще стане първата страна от Г-20, която задължава големите компании да разкриват финансова 
информация, свързана с изменението на климата. Това се казва в изявление, разпространено от министерството на 
бизнеса, енергетиката и индустриалната стратегия. 
От 6 април 2022 г. повече от 1,3 хиляди от най-големите регистрирани компании в Обединеното кралство ще бъдат 
законово задължени да разкриват финансова информация, свързана с климата в съответствие с препоръките на работната 
група към Съвета за финансова стабилност, създаден от страните от Г-20 през 2015 г. 
„Новите изисквания ще помогнат на инвеститорите и бизнеса да разберат по-добре своето въздействие върху изменението 
на климата и по-точно да оценят рисковете за климата, както и да подкрепят зеления преход за икономиката на 
Обединеното кралство“, се казва в изявлението. 
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√ Путин: Увеличението на бюджетните дифицити носи риск от висока инфлация  
Увеличаването на бюджетните дефицити по света крие рискове от висока глобална инфлация. Това заяви руският 
президент Владимир Путин по време на срещата на Г-20 чрез видеоконферентна връзка, предава TACC.  
"Прекомерното стимулиране се превърна в обща нестабилност, покачване на цените на финансовите активи и стоките на 
определени пазари - енергия, храни и т.н. Основната причина за тези явления е сериозния бюджетен дефицит в развитите 
икономики. Това е основната причина. Тяхното запазване (на бюджетните дефицити, бел.ред.) създава риск от висока 
глобална инфлация в средносрочен план, което не само увеличава рисковете от спад на бизнес активността, но и 
консолидира и задълбочава неравенството", каза руският държавен глава, цитиран от Агенция "Фокус".  
Ето защо, според него, е важно да се предотврати развиването на спиралата на стагфлация, а да се работи за 
нормализиране на бюджетната и паричната политика, да се подобри качеството на управление на структурата на 
търсенето в икономиката, да се определят икономически приоритети, на първо място най-вече за преодоляване на 
проблемите на неравенството и повишаване на благосъстоянието на гражданите. 
"Русия нормализира икономическата си политика. Бюджетът на страната ще има излишък", каза още Владимир Путин на 
срещата на върха на Г-20. Той отбеляза, че през 2020 г. на фона на мащабни мерки за подкрепа на населението, малкия и 
средния бизнес и здравната система дефицитът на държавния бюджет е нараснал до 4%. Това, по думите му, позволило 
да се постигне възстановяване на пазара на труда.  
Путин уточни, че цялостната ситуация в страните от Г-20 е малко по-различна. "Искам да отбележа, че 40% от бюджетния 
дефицит на всички страни от Г-20 за 2020-2021 г. ще падне върху Съединените щати. Говоря за това, защото всички 
прекрасно разбираме, че целият свят зависи от ситуацията в тази икономика", посочи той.  
Според президента на Русия свръхстимулацията е довела до обща нестабилност, покачване на цените на финансовите 
активи и стоки на определени пазари. 
 
√ Петролът поевтиня след решението на Китай да освободи запаси от бензин и дизел  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, след като решението на Китай да освободи запаси от 
бензин и дизел успокои опасенията на пазара от затягане на световното предлагане, предаде Ройтерс. 
 Към 8:$5 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,28 долара, или 0,33%, до 83,44долара барел, докато цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,45 долара, или 0,54%, до 83,12 долара за барел. В петък двата сорта 
напреднаха съответно с 6 и 76 цента. 
Спадът на цените идва, след като Китай заяви, че е освободил резерви от бензин и дизел, за да увеличи предлагането на 
пазара и да подкрепи стабилността на цените в някои региони. 
„Зад разпродажбата стои решението на Китай да освободи част от резервите си, което отразява намерението на Пекин да 
стабилизира цените на петрола, както го направи с въглищата“, коментира Чиоки Чен, главен анализатор в Sunward Trading. 
„Инвеститорите пък прибраха печалби преди срещата на ОПЕК+“, добави той. 
Вниманието на пазара е насочено върху срещата 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. 
Цените на петрола достигнаха многогодишни върхове миналата седмица, подкрепени от решението на ОПЕК+ да се 
придържа към плана си за увеличаване на добива с 400 хил. барела на ден, вместо да повишава производството на фона 
на опасенията за предлагането по света. 
Анкета на Ройтерс показа, че очакванията са цените на петрола да се задържат на ниво от около 80 долара за барел до 
края на годината, тъй като ограничените доставки и високите цени на природния газ окуражават преминаването към 
петрол за генериране на електроенергия. 
 
√ Европейските борси се озоваха в червената територия в края на седмицата 
Технологичните акции поведоха надолу европейските фондови борси в ранната търговия в петък, следвайки по-слабата от 
очакваното прогноза на Apple за продажби през празничния сезон. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 2,34 пункта, или 0,49%, до 472,82 пункта. Немският показател DAX отчете 
спад от 134,75 пункта, или 0,86%, до 15 561,58 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 22,77 
пункта, или 0,31%, до 7 226,7 пункта. Френският измерител CAC 40 заличи 24,57 пункта от стойността си, или 0,36%, 
достигайки ниво от 6 779,65 пункта. 
Акциите на компаниите от сектора на производството на полупроводници AMS, STMicronelectronics, Infineon Technologies 
и ASML поевтиняха съответно с 1,18%, 1,56%, 0,71% и 1,05%, след като производителят на iPhone заяви, че проблемите с 
веригата на доставки са му коствали 6 млрд. долара под формата на неосъществени продажби. На този фон европейският 
технологичен индекс SX8P се понижи с 1,20%. 
„Ще продължим да виждаме разнопосочна търговия на акциите заради сблъсъка между силните корпоративни отчети и 
оптимизма около икономическите перспективи от една страна срещу риска от по-висока инфлация, лихви и цени на 
енергията от друга“, коментира Крейг Ерлам от OANDA. 
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард разочарова пазарите в четвъртък, след като заяви, че ще 
се противопоставя на движенията на пазарите, които залагат на две повишения на лихвите на ЕЦБ до декември 2022 г. 
Като цяло STOXX 600 е на път да запише четвърти пореден седмичен ръст след престоя в червения сектор през септември. 
Бенчмаркът върви и към най-доброто си месечно представяне от март насам. 
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Акциите на Daimler поскъпнаха с 1,32%, след като автомобилният концерн отчете оперативна печалба от 2,6 млрд. евро за 
третото тримесечие, което е ръст от 18% спрямо регистрираните 2,2 млрд. евро през същия период на предходната година. 
Този резултат е още по-впечатляващ на фона на спад с 30% на продажбите на Mercedes-Benz заради недостига на чипове. 
Цената на книжата на EssilorLuxottica се повиши с 2,58%, след като собственика на слънчевите очила Ray-Ban повиши 
прогнозата си за печалба за 2021 г. и посочи, че през третото тримесечие продажбите са продължили да нарастват над 
нивата от преди пандемията 
Акциите на британската банка Natwest поевтиняха с 4,37%, въпреки че тя отчете утрояване на печалбата през последното 
тримесечие. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в четвъртък, след като добрите корпоративни отчети засилиха 
инвеститорското доверие, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones регистрира ръст от 239,79 пункта, или 0,68%, до 35 730,48 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 44,74 пункта, или 0,98%, до рекордните 4 596,42 пункта. Нов връх достигна и 
индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq, който напредна с 212,28 пункта, или 1,39%, до 15 448,12 пункта. 
Най-впечатляващо представяне вчера записа автомобилния гигант Ford, чиито акции поскъпнаха с 8,63%, след като 
финансовият отчет на концерна надмина очакванията на анализаторите и компанията повиши прогнозата си за 
целогодишната печалба от 9 до 10 млрд. долара на 10,5 до 11,5 млрд. долара. За третото тримесечие компанията отчете 
печалба от 0,51 долара на акция при приходи от 33,21 млрд. долара, докато прогнозите бяха за печалба на акция от 0,27 
долара при приходи от 32,54 млрд. долара. 
По-добрите от прогнозираното отчети на Merck и Caterpillar доведоха до ръст на цената на двете компании с 6,14% и 4,07%. 
Акциите на Tesla поскъпнаха с 3,8%, продължавайки силното си представяне след финансовия отчет от миналата 
седмицата. 
Вече почти всички компании от S&P 500 са представили финансовите си отчети за тримесечието, като преобладаващото 
мнозинство от тях са надминали прогнозите на анализаторите. 
Ръстът на борсите в четвъртък дойде въпреки  разочароващия доклад за американската икономика. Ръстът на брутния 
вътрешен продукт на САЩ се забави до 2% през третото тримесечие, оставайки под прогнозните 2,3%. 
Важно е обаче да се отбележи, че именно този период включва най-тежката вълна от Делта варианта на коронавируса в 
САЩ, като ситуацията в страната вече не е толкова тежка. 
Същевременно с това Министерството на труда съобщи, че броят на подадените за първи път заявления за помощи при 
безработица е достигнал 281 хил. през последната седмица. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха 289 хил. 
заявления. 
„Смятам, че сме се върнали на правилния път“, коментира Андрю Смит от Delos Capital Advisors 
За октомври Nasdaq се е повишил с близо 7%. S&P 500 е напреднал с 6,7% за месеца, докато Dow е добавил около 5,6% 
към стойността си. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в петък, след като доставчиците на Apple 
бяха подложени на натиск заради разочароващия финансов отчет на компанията, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 72,6 пункта, или 0,25% , до 28 892,69 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 28,92 пункта, или 0,82%, до 3 547,34 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite регистрира ръст от 28,92 пункта, или 0,82%, до 3 547,34 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng  се понижи със 178,49 пункта, или 0,7%, до 25 377,24 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 38,87 пункта, или 1,29%, до 2 970,68 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 изтри 106,7 пункта от стойността си, или 1,44%, завършвайки сесията при ниво от 7 323,7 
пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX ръст от 
4,69 пункта, или 0,81%, до 582,05 пункта. BGBX40 се повиши с 0,73 пункта, или 0,55%, до 134,28 пункта. BGTR30 напредна 
4,18 пункта, или 0,64%, до 652,74пункта. BGREIT се понижи с 0,12 пункта, или 0,07%, до 160,62 пункта. 
 
√ Австралия няма да подкрепи споразуменията за постепенно премахване на въглищата 
Австралия няма да се присъедини към споразуменията за постепенно премахване на въглищата по време на срещата на 
върха на Г-20 в Рим и Конференцията на ООН за изменението на климата COP26 в Глазгоу. Това съобщи вестник The 
Australian в събота, позовавайки се на австралийския премиер Скот Морисън, който пристигна в Рим, за да присъства на 
срещата на лидерите на страните от Г-20. 
По данни на изданието, цитирано от ТАСС, по време на двете срещи на върха Морисън „възнамерява да постави 
интересите на Австралия на първо място и няма да участва в споразуменията за прекратяване на добива на въглища и 
производството на електроенергия от изкопаеми горива“. 
"Окончателното комюнике ще бъде изготвено през следващите няколко дни, но политиката на Австралия по тези въпроси 
ще бъде кристално ясна: австралийското правителство и в Рим, и в Глазгоу ще постави Австралия на първо място. Всички 
страни подхождат [за намаляване на емисиите] по различни начини, техните икономики са различни и те са изправени 
пред различни предизвикателства. Ситуацията в Австралия също е много различна от тази в Европа и други страни", цитира 
вестникът думите на Морисън. 

https://tass.ru/ekonomika/12805275
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Премиерът също отбеляза, че Австралия сега предприема решителни стъпки за борба с изменението на климата и 
намаляване на въглеродните емисии. 
"Ще имаме добра възможност да се споразумеем и обсъдим плановете си и може би да се поучим един от друг. В крайна 
сметка никоя страна в света не може сама да реши проблема с изменението на климата в глобален мащаб", каза той, 
отбелязвайки че международната общност трябва да направи публично достъпни технологични решения за намаляване 
на емисиите, "за да работи в Китай, Индия и Виетнам, както прави в Австралия, Европа и Съединените щати", каза 
австралийският лидер. 
Срещата на лидерите на страните от Г-20 ще се проведе на 30 и 31 октомври в Рим. 
Австралия е един от най-големите износители на въглища, доставяйки около 30% от световния обем (около 400 милиона 
тона) на пазара. По данни на Австралийското статистическо бюро през фискалната 2020 г. страната генерира 
приблизително 54,62 милиарда долара (41,1 милиарда долара) от продажби на въглища, което представлява около 15% 
от общия износ на страната. Въглищата също осигуряват около 80% от електроенергията на националния пазар (газът и 
възобновяемите източници са съответно 10% и 16%). 
 
√ ООН: Светът харчи 423 млрд. долара на година за субсидиране на изкопаемите горива  
Всяка година 423 млрд. долара от парите на данъкоплатците се харчат за субсидирането на изкопаемите горива и 
забавянето на прехода към по-чиста енергия. Това заяви пред Си Ен Би си ръководителят на Програмата за развитие на 
ООН (UNDP) Ахим Щайнер по случай новата кампанията на организацията „Не избирайте изчезване“. 
Щайнер заяви, че е много притеснен от факта, че в момента разполагаме с всички нужни инструменти, за да се справим с 
промените в климата, но отказваме да вземаме нужните решения, за да може това да се случи. 
Новата кампания на ООН включва видеоклип с говорещ динозавър, озвучаван на различни езици от световни звезди, който 
от трибуната на организацията в ню Йорк призовава хората да не правят избори, които могат да ги поведат по пътя към 
изчезване, подобно на неговия вид. 
„Тук има елемент на хумор, но всъщност целта е това изключително важно послание да стигне до много широка 
аудитория“, каза Щаймер. 
„То има за цел да заинтересува млади хора, възрастни хора и хора, които смятат, че нямат нищо общо с това, въпреки че 
са част от икономиката на изкопаемите горива, която ни отвежда до точка, от която няма връщане назад“, добави той. 
По думите му харченето на 423 млрд. долара на година за субсидии за изкопаеми горива не е ефективен начин за 
оползотворяване на парите на данъкоплатците. Според него тези разходи често се оправдават с поддържането на ниски 
цени на енергията за по-бедните хора. 
„Ако обаче погледнем статистиките ще видим, че това всъщност облагодетелства по-заможните прослойки на обществото, 
тъй като те са значително по-големи потребители на енергия“, посочи Щаймер. 
„Ако искате да помогнете на по-бедните хора да имат достъп до енергия и гориво, има много по-добри ефективни начини 
за постигане на това, които не изискват изкривяване на цялата икономика, за да бъдат изкопаемите горива по-евтини за 
употреба“, добави той. 
Ръководителят на UNDP отбеляза, че много икономисти са на мнението, че ако днес бъдат въведени въглеродни цени, 
отговарящи на истинската цена, която струва на икономиките ни използването на изкопаеми горива , много бързо ще бъде 
създаден пазар, при които производителите и потребителите на изкопаеми горива ще се изнесат от сектора. 
 
√ СЗО призова да не се затварят училищата в Европа като covid-мярка  
Регионалният офис на СЗО за Европа (ERB) призовава властите на континента да не затварят училищата, когато 
предприемат превантивни и ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19. Според съобщение за пресата, 
публикувано днес, в Европа четири последователни седмици се наблюдава засилено предаване на коронавирусна 
инфекция (57% от всички нови случаи в световен мащаб през третата седмица на октомври).  
"Миналата седмица, с наближаването на зимата, повече от половината страни в европейския регион съобщиха за 
значително увеличение на броя на инфекциите с COVID-19 във всички възрастови групи", се отбелязва в съобщението.  
В този контекст 45 държави и територии препоръчват училищата да останат отворени за присъствено обучение, докато 
седем държави са избрали пълно или частично затваряне на училища, а две държави препоръчват дистанционно 
обучение.  
СЗО обаче смята, че прекъсването на образованието на децата трябва да бъде крайна мярка, предава БГНЕС.  
"Широко разпространеното затваряне на училища през миналата година, което прекъсна обучението на милиони деца и 
тийнейджъри, нанесе повече вреди, отколкото ползи, особено за психическото и социалното благополучие на децата. Не 
можем да повтаряме същите грешки", коментира Ханс Клюге, ръководител на регионалния офис на СЗО за Европа. 
Вместо затваряне на училища, СЗО препоръчва широк набор от мерки като физическа дистанция, често миене на ръцете, 
носене на маски, вентилация в класните стаи и увеличен достъп до тестове, особено в местата с висока степен на 
разпространение. 
"За да се намали въздействието на COVID-19 през следващите месеци, е жизненоважно решенията на правителствата и на 
обществеността да се основават на данни и доказателства, с разбирането за това, че епидемичната ситуация може да се 
промени и че нашето поведение трябва да се промени заедно с нея. Науката трябва да има предимство пред политиката, 
дългосрочните интереси на децата трябва да останат приоритет, особено сега, когато предаването на инфекциите се 
увеличава в редица страни. Разполагаме с по-ефективни инструменти за справяне с този проблем от зактварянето на 
училища", допълва Клюге. 
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До момента в европейския регион на СЗО са регистрирани 76 милиона случая на COVID-19 и 1,4 милиона смъртни случая 
след заразяване с новия коронавирус. 
 
Investor.bg 
 
√ Скокът в цените - първо при енергията и металите, после и в други индустрии 
Промените в цените не стават равномерно във времето, а още повече е очевидно, че различните цени нарастват 
различно, пише икономистът Лъчезар Богданов  
Кой как мери промените в цените е неизбежният дебат, които винаги тече паралелно на същинската дискусията за 
причините, последиците и очакванията за бъдещето. Последните статистически данни за промяната на цените на 
производител допълват картината на инфлационните процеси, които отчетливо се проявяват в последните месеци. 
През септември общият индекс на цените на производител нараства с 2,4%, а в сравнение със същия месец на миналата 
година увеличението е с 20%. Обръщаме внимание на този индекс, защото той позволява по-пълно разбиране на 
протичащите процеси в икономиката, пише икономистът Лъчезар Богданов в свой анализ за Института по пазарна 
икономика (ИПИ). 
Като начало, цените на суровини, материали, енергия, полузавършени изделия, машини и изобщо всичко, което се доставя 
от бизнес към бизнес, се променят под въздействие на различни фактори и с различна скорост в сравнение с цените, които 
домакинствата плащат при своето потребление. И това ни дава първото обяснение на често изказваните съмнения в 
последните месеци за надеждността на индекса на потребителските цени, изчисляван и публикуван от статистическите 
служби у нас и навсякъде по света. 
От една страна, четем за рекорди в цената на някои стоки почти ежедневно, от друга, НСИ ни казва, че цените са нараснали 
с 4,8% за последните 12 месеца през септември 2021 г. Не че това е нисък темп, но нека оставим тази оценка за друг анализ. 
Важното е, че това, за което всички слушаме, не е останало скрито – може да не е проявено все още в цените на пазара на 
дребно, които плащат домакинствата, но се вижда съвсем ясно в данните за промените в цените на производител. 
Увеличение от 20% средно за общия индекс е много висока стойност, особено след период на спад или минимална 
промяна в периода 2015-2019 г. – петте години до началото на пандемията доведоха до нарастване на цените на 
производител с общо 10%. Също в този индикатор виждаме и близо 40-процентното увеличение на цената на 
произвежданите и доставяни в страната газ, топлоенергия и електроенергия, дори с повече от 40% ръст на цените на 
основните метали, над 17% поскъпване на дървения материал, и т.н. 
Графика 1: Промяна в индекса на цените на производител през септември 2021 г. спрямо средната стойност за 2019 г. 
 

 
Източник: НСИ, изчисления на автора 

 
Тук може би отново трябва да отбележим, че ако разглеждаме инфлацията като монетарен феномен, като атрибут на 
паричното предлагане и неговата динамика, то промените в цените на стоки, услуги, активи са негова последица и 
проявление. Промените в цените не стават равномерно във времето, а още повече е очевидно, че различните цени 
нарастват различно. 

https://ime.bg/bg/
https://ime.bg/bg/
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Популярно е да се следи и коментира общият индекс на ценовото равнище, било на производител или потребителски, 
фокусирайки се така върху средната промяна – а много важна всъщност е и промяната в относителните цени, тя именно 
дава сигнали на пазарните участници как да се адаптират към някаква промяна в икономическите фундаменти. 
Ако следваме тази опростена рамка, глобално, в Европа и у нас виждаме поредица от промени. Първо, започват да растат 
цените на активите – финансови и реални. Това се наблюдава в експлозивното поскъпване на част от търгуемите публични 
компании в развитите икономики и в осезаемото нарастване на цените на недвижимите имоти на практика навсякъде. 
Този процес започва много преди пандемията. През последната година пък виждаме осезаем ръст на цените на 
производител, като отново все още той е движен от някои ключови суровини и енергоносители. Потребителските цени 
едва отскоро и в много по-малка степен се увеличават – засега. Всъщност преливането е логично да премине, например 
така – по-високите цени на газ, ток, петрол, метали ще увеличат разходите на почти всички останали производства и услуги, 
макар и не в еднаква степен. С известно забавяне те ще предадат част от увеличението върху крайните цени – първо на 
някои стоки, после на останалите и на услугите. 
В това опростено представяне на стопанското взаимодействие изглежда сме все още на първия етап от цялостния процес 
на „разливане“ на по-високите цени. И това ще виждаме в следващите 6-12 месеца – първо при цените на останалите 
бизнес сектори, после постепенно по отделни компоненти на потребителската кошница. 
Разбира се, остава въпросът дали това ще е еднократно пренареждане – т.е. единичен скок, коригиращ натрупани вече в 
миналото макро дисбаланси – или ще отключи повтарящ се процес, който на практика предполага последователни години 
с постоянно нарастване на ценовото равнище. Още повече, че това явление отключва и нарастване на разходите за труд и 
кръгът става пълен. В този текст няма дори да опитаме да търсим отговор на този, иначе фундаментално важен, въпрос. 
 
Графика 2: Промяна в индекса на цените на производител през септември 2021 г. спрямо средната стойност за 2019 

г. 

 
Източник: НСИ, изчисления на автора 

 
Остава да проверим още една хипотеза – че този ръст е свързан с ниската база в резултат на тежко засегнатата глобална 
икономика през 2020 г. Действително, неочаквано бързото възстановяване играе своята роля, защото без увеличение на 
производството и потреблението едва ли може да обясним въпросните дисбаланси и „тесни места“ в предлагането от 
последните месеци. Затова изчисляваме промяната в индекса и при база средната стойност за 2019 г. – очевидно добра 
година и за България, и за голяма част от глобалната икономика. 
Виждаме, че наистина общият индекс е с малко по-ниско нарастване – 17,6% за цялата индустрия. Но като цяло картината 
е сходна – 44% поскъпване при производството на основни метали, 39,3% ръст при енергията, вече 35,2% ръст при 
металните руди. Отчетливо висок ръст има при химическите и пластмасовите изделия, дървения материал и 
преработените продукти, храните, металните изделия. Същевременно за много индустриални стоки промяната е 
ограничена – това е валидно за машиностроенето, автомобилното производство, облеклата и текстила, електрониката и 
др. 
Част от обяснението е, че в много дейности разходите за тези суровини и материали, които рязко поскъпнаха, са с 
относително нисък дял, а същевременно технологични подобрения позволяват общо увеличение на производителността 
и ефективността, така че да се задържат цените. Независимо от това обаче някакво „преливане“ от останалите сектори ще 
има и това потенциално ще увеличава цените и за тяхната продукция, дори ако рязкото поскъпване при енергията и 
базовите метали се овладее. 
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√ ЕС и САЩ вземат на мушка "мръсната" стомана от Китай 
Те ще работят за ограничаване на достъпа до пазарите им на мръсна стомана и за насърчаване на "зеленото" 
производство  
САЩ и Европейският съюз прекратиха в неделя спора си заради митата върху стоманата и алуминия и заявиха, че ще 
работят за глобално споразумение за борба с „мръсното“ производство и свръхкапацитет в индустрията, предава Ройтерс. 
Бъдещото споразумение между ЕС и САЩ ще бъде предизвикателство към Китай, който произвежда над половината от 
стоманата в света. САЩ и ЕС обвиняват страната, че създава свръхкапацитет, който застрашава оцеляването на собствените 
им стоманени индустрии. 
„САЩ и ЕС постигнаха голям пробив, който ще отговори на съществуващата заплаха от климатичните промени, като в 
същото време ще защити и американски работни места и американската индустрия“, заяви президентът на САЩ Джо 
Байдън пред репортери в Рим на съвместно събитие с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в 
рамките на срещата на върха на Г-20. 
Въз основа на споразумението Вашингтон ще позволи на страните членки на ЕС безмитен достъп до износа на стомана и 
алуминий за САЩ в обеми, сравними с тези преди налагането на митата от администрацията на бившия президент Доналд 
Тръмп през 2018 г. 
В отговор ЕС отмени ответните мита върху американски продукти, включително уиски, моторни лодки и мотоциклети 
Harley-Davidson. 
В краткосрочен план САЩ са се съгласили да позволят на ЕС да изнася 3,3 млн. метрични тона стомана в страната без 
допълнителни мита, както и двугодишно изключване на допълнителни 1,1 млн. метрични тона, съобщи еврокомисарят по 
търговията Валдис Домбровскис. Около 18 хил. метрични тона първичен алуминий и 366 хил. метрични тона полузавършен 
алуминий ще може да се изнасят в САЩ без мита, допълни той, цитиран от Bloomberg. 
Обемите до голяма степен съответстват на историческите потоци, каза Домбровскис. Нивата на алуминия се основават на 
данни от 2018-2019 г., а за стоманата – на данни от 2015-2017 г. 
САЩ са внесли 2,5 млн. тона стомана от ЕС миналата година и 3,9 млн. тона през 2019 г., което е спад спрямо 5 млн. тона 
през 2018 и 2017 г. 
Но вместо просто да върнат статуквото от 2018 г. САЩ и ЕС планират да отговорят на екзистенциалната заплаха от 
климатичните промени и производствения свръхкапацитет в стоманената индустрия, която е един от най-големите 
емитенти на въглероден диоксид в света, отбелязва Ройтерс. 
„Заедно САЩ и ЕС ще работят за ограничаване на достъпа до техните пазари на мръсна стомана и за намаляване на достъпа 
на страни, които подбиват стоманата на нашите пазари, допринасяйки за свръхпредлагането в света“, съобщи Белият дом 
без да посочва пряко Китай. 
В изявление пред медиите Байдън беше по-прям, като заяви, че споразумението с ЕС ще помогне за „ограничаване на 
достъпа до нашите пазари на мръсна стомана от страни като Китай“. 
През идните две години ще бъде изработено глобално споразумение за насърчаване на „зелено“ производство на стомана 
и алуминий и то ще бъде отворено за присъединяване на други страни, включително Китай, чийто стоманен сектор е 
отговорен за между 10% и 20% от въглеродните емисии на страната. 
„Споразумението, разбира се, е отворено за всички партньори със сходно мислене. Производството на стомана е един от 
най-големите източници на въглероден диоксид в света“, каза Фон дер Лайен. 
Американското министерство на търговията съобщи, че Вашингтон провежда консултации с Япония и Великобритания по 
въпроси, свързани със стоманата и алуминия, като вниманието е насочено към последиците от свръхкапацитета върху 
глобалните пазари на стомана и алуминий. 
„Глобалното споразумение ще се стреми да гарантира дългосрочна жизненост на нашите индустрии, да насърчи 
висковъглеродно производство и търговия на стомана и алуминий и да възстанови пазарно ориентирани условия“, съобщи 
Европейската комисия в комюнике. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Трябва ли и кога децата да се върнат в училище. Гости: Янка Такева - председател на Синдиката на българските 
учители; Пламена Николова - Национална детска мрежа; Калина Сато - родител и учител 

- Ще има ли локдаун? Гост: Проф. Мира Кожухарова – епидемиолог 
- Новите будители. Гост: Мария Лалева - писател 

Нова телевизия, „Здравей, България " 
- Очакват ли ни препълнени болници и рекордна смъртност 
- Защо родители и учители готвят протест срещу тестването за коронавирус на децата в училище 
- Абонати на „Топлофикация" получиха предупреждение за плащане на нулеви сметки 

 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 11 000 лева в частен фонд ще носят пожизнена втора пенсия догодина 
в. Труд - Черни облаци над тандема Радев-Петков 
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в. Телеграф - COVID помпа цената на тристаен с 40 бона 
в. Монитор - Люта зима ни докарва режим на тока 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Имало американски кандидат за VII блок на "Козлодуй", но пък инвеститори чакат да решим за АЕЦ "Белене" 
в. 24 часа - Сертификатът остава, докато не паднем на 100 болни на 100 хил. 
в. Труд - Локдаун чука на вратата 
в. Труд - Има риск К. Петков и Р. Радев да ни забъркат в международен скандал с теч на данни 
в. Телеграф - Президентът подложен на кръстосан огън 
в. Телеграф - Молове коткат с намаления, търсят персонал 
в. Монитор - 200 бона най-голямото дарение за партия в кампанията 
в. Монитор - Кацаров: Локдаун, ако мерките не дадат резултат 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Даниела Петкова, член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 
осигуряване: 11 000 лева в частен фонд ще носят пожизнена втора пенсия догодина 
в. Труд - Маринела Станиславова, брокер на Уолстрийт и предприемач, пред "Труд": За да привлечем инвеститори, трябва 
да ребрандираме България 
в. Телеграф - Директорът на "Митническо разследване и разузнаване" Георги Георгиев: маскират алкохол като 
дезинфектант 
в. Монитор - Д-р Ирина Владикова, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина: В неделните училища 
целим да запазим българските корени на децата  
Водещи анализи  
в. 24 часа - Зеленият сертификат - този път ножът опря до кокала на депутата 
в. Труд - КС е пазител, а не законодател 
в. Телеграф - Денят на народните будители свети 
в. Монитор - Не "подбудители", а будители! 
 
√ Предстоящи събития в страната на 1 ноември 
София. 

- От 09.00 ч. националният флаг ще бъде издигнат пред президентската институция по случай Деня на народните 
будители. Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще приеме строя на Националната 
гвардейска част. 

- В 09.15 ч., след края на церемонията в Гербовата зала на „Дондуков" 2, Румен Радев ще отправи приветствие към 
ръководители на културни институции, общественици и дейци в областта на науката, образованието, културата и 
изкуството. 

- В 10.00 ч. ще се проведе церемония по връчване на Почетния знак на държавния глава. Отличието ще получат 
изтъкнати български учени и читалищни дейци. 

- От 13.30 ч. в сградата на президентството държавният глава Румен Радев ще проведе среща с представители на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). 

- От 10.30 ч. в сградата на Министерството на отбраната (вход от ул. „Аксаков") министърът на отбраната Георги 
Панайотов ще награди български институции, известни дейци в областта на културата и общественици. 

- От 13.45 ч. в централния офис на КСБ министърът на регионалното развитие Виолета Комитова и представители 
на КСБ ще дадат съвместно изявление. 

- От 13.00 ч. в СХГ кметът Йорданка Фандъкова и председателят на СОС Георги Георгиев ще връчат отличията на 
Столична община. 

- От 11.00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН, Българската академия на науките съвместно със Съюза на учените 
в България ще отбележи Деня на народните будители с тържествено събрание. 

- От 16.00 ч. пред Обреден дом на пл. „Васил Левски" ще бъде връчена Националната награда за чистота на 
българския език „Д-р Иван Богоров". 

- От 19.00 ч. в Софийската опера и балет, Съюзът на българските музикални и танцови дейци (СБМТД) и Класик ФМ 
Радио ще връчат годишните награди за върхови постижения в областта на музикалното и танцовото изкуство 
„КРИСТАЛНА ЛИРА". 

*** 
Балчик. 

- От 17.00 ч. в Държавен културен институт „Двореца" ще бъде представена мобилната изложба „Птиците - небесни 
пратеници или какво?". 

*** 
Благоевград. 

- В 12.30 ч. на площад „Македония" ще започне концерт на Биг Бенд Благоевград по случай Деня на народните 
будители. 

*** 
Бургас  

- От 19.00 часа в Държавна опера - Бургас солистите ще изнесат концерт по повод Деня на будителите. 
*** 
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Видин. 
- От 11.00 ч. кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков и служители на общинската администрация ще поднесат 

цветя пред паметника на Софроний Врачански. 
*** 
Добрич. 

- От 10.00 ч. в храм „Св. Троица" ще бъде извършен празничен водосвет, след което ще бъдат поднесени цветя на 
паметната плоча на Първото взаимно училище. 

- От 11.00 ч. в Лапидариум ще се състои тържествена церемония за връчване на Годишни награди „Добрич" в 
областта на културата и науката. 

- От 09.30 ч. и от 10.30 ч. в Регионална библиотека „Дора Габе" ще се състои беседа по повод Деня на народните 
будители. 

*** 
Каварна. 

- От 09.00 до 18.00 ч. във фоайето на Народно читалище „Съгласие" - Каварна ще се проведе пробно гласуване с 
демонстрационни машини. 

*** 
Пазарджик. 

- От 11.30 ч. в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт в града вицепрезидентът Илияна Йотова ще 
участва в церемонията по откриване на бюст-паметник на проф. д. ик. н. Христина Вучева. От 13.00 ч. по повод 
Деня на народните будители вицепрезидентът ще разговаря с учители, културни и читалищни дейци пред галерия 
„Георги Машев". От 15.30 ч. Йотова ще посети фирма РАИС - производител на машини, инструменти и оборудване 
за различни сектори от индустрията. 

*** 
Разград. 

- От 11.30 ч. пред паметната плоча на къщата музей „Станка и Никола Икономови" ще бъдат поднесени венци и 
цветя. 

*** 
Стара Загора. 

- В 11.00 часа пред паметника на Митрополит Методий Кусев в началото на едноименния парк ще бъдат поднесени 
венци и цветя в знак на преклонение и признателност към делото на народните будители. 

- От 13.30 ч. от северната страна на Драматичен театър „Гео Милев" ще бъдат засадени вишневи дръвчета. 
- От 15.00 ч. на открита сцена на Лапидариум ще бъдат връчени наградите „Анастасия Тошева" и „Млад учител" за 

високи постижения в областта на науката и образованието в Община Стара Загора. 
- От 18.00 ч. в зала „Байер" ще се състои Пета национална изложба „Графичен форум" - Стара Загора 2021. 

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

