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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ Призив от АИКБ за спешна необходимост от актуализиране на бюджета на Република България за 2021 г. 
Следва пълният текст на призив от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за спешна необходимост 
от актуализиране на бюджета на Република България за 2021 г., изпратен до председателя и всички парламентарни 
групи на 46-то Народно събрание на РБ. 

 
ДО 
 
Г-ЖА ИВА МИТЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Г-Н ТОШКО ЙОРДАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 
 
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ГЕРБ – СДС 
 
Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 
 
Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ 
 
МУСТАФА КАРАДАЙЪ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 
 
Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ 
 
Относно: Спешна необходимост от актуализиране на бюджета на Република България за 2021 година 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ В 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обръща към Вас в качеството си на представителна на 
национално равнище работодателска организация, която представлява над 10 000 предприятия, осигуряващи работа на 
над 500 000 души, над 90 браншови организации, представляващи три четвърти от икономическите дейности в страната и 
мрежа от регионални структури, покриващи повече от две трети от общините в страната. 
Обръщаме се към Вас с призив за незабавно започване на работа по актуализирането на бюджета на Република България 
за 2021 година. Едва ли е необходимо да се обяснява пространно защо е необходима тази актуализация – въпросът 
отдавна се дискутира на всички нива на държавното управление и сред социалните партньори. Всички знаят, че ако 
бюджетът на страната остане неактуализиран, това ще провали жизненоважни мерки в управлението на икономиката, като 
такъв развой на нещата може да има катастрофални последици. 
Ние отлично разбираме сериозността на проблема с конструирането на функционираща изпълнителна власт в страната, 
който очевидно поглъща огромна енергия и време. Нещо повече – ние искрено желаем политическите сили и народните 
представители да се справят с този проблем, защото възникването на политическа нестабилност изобщо не е в интерес на 
икономиката на страната, нито на предприятията и предприемачите, нито на наетите работници и специалисти. 
Достатъчно е да се погледне само към въпроса за драматичния ръст на цената на електрическата енергия за 
промишлеността, за да стане ясна острата необходимост от овластена и действаща изпълнителна власт. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/Priziv_na_AIKB_za_speshno_aktualizirane_na-Bydzheta.pdf


2 

 

Това обаче е въпрос, който е изцяло в ръцете на политическите сили и е съответно и тяхна отговорност. АИКБ искрено 
желае успех на народните представители и на политическите сили в тази процедура. 
Налага се обаче да се отдели време и за някои действия, изрично изискващи санкция от страна на законодателната 
власт, след които актуализацията на бюджета е несъмнено на първо място. 
Предложението за актуализиране на бюджета на Република България за 2021 година вече беше подкрепено от социалните 
партньори – национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество. АИКБ още веднъж подчертава своята привързаност към подкрепата на 
необходимостта от актуализация на бюджета. 
От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна 
очакваните приходи. Трябва да се подчертае дебело, че от продължаващата COVID-19 криза далече не страдат само 
отраслите, работата на които беше прекратявана на няколко пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не 
само на предприятията от туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Покритието на негативното въздействие на 
пандемичната криза е много по-голямо и широкообхватно. 
Тежко пострадаха редица отрасли, особено транспорта. В плановете за актуализиране на бюджета дори са предвидени 
известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, проблемите на които досега бяха пренебрегвани като цяло. Но 
капризите на пандемичната криза, в съчетание с немислимата цена на електроенергията за промишлени нужди вече 
заплашват отрасли, за които досега изобщо не е ставало дума. 
Много нагледен пример е случаят с шивашката промишленост с всичките й подотрасли. Българската шивашка 
промишленост е изцяло експортно ориентирана, тя е изключително зависима от глобалната динамика на търсенето и 
предлагането на готово облекло и други шивашки изделия. Не трябва да се заблуждаваме с популярни, но неактуални 
клишета, че става дума за предприятия, които работят „на ишлеме“. Напротив – става дума за предприятия, които от години 
работят „от скица“ – някои от тях разработват колекциите на известни чуждестранни фирми в това число от Франция, 
Италия, Германия и други. Но в момента възложителите, които се намират в края на веригата на доставките, настояват 
точно тази творческа и развойна работа да се извършва безплатно, за да се вържат ниски крайните цени в условията на 
кризата. 
До момента при сегашната ситуация шивашката промишленост в България оцелява единствено благодарение на 
държавната подкрепа. В случай на спиране на държавната подкрепа (мерките от типа на жаргонно наричаната мярка 
„60/40“) сред по-малките предприятия ще започне вълна от прекратявания на работа и затваряне на производствени 
мощности, поради невъзможността да се издържи на конюнктурата на пазара само със свои сили. По-големите 
предприятия ще издържат прекосили още максимум около два месеца, като от края на месец септември и при тях ще се 
надигне вълната на затварянията. 
Обръщаме внимание точно на този отрасъл поне по две причини. На първо място – досега никой не е разглеждал 
шивашката промишленост като сериозна жертва на пандемичната криза. Всъщност заплахата е много голяма, включително 
и поради фактори, на които няма как да оказваме влияние. 
На второ място – защото в момента шивашката промишленост изпълнява ролята на нещо като „последен окоп на 
заетостта“. Шивашките предприятия, много от които са със значителен брой заети за нашите мащаби (с по 800 и повече 
заети), все още имат способността да наемат на работа най-нискообразованите и съответно – нискоквалифицирани 
работници в страната. В случай на колапс на шивашката промишленост е много вероятно да станем свидетели на голям 
скок на безработицата, точно в навечерието на зимния сезон. Отделно този скок може да предизвика „ефект на доминото“ 
и сред други отрасли. 
Трябва също така да се подчертае, че тук изобщо не става дума за технологично изостанали предприятия. Точно обратното 
– става дума за предприятия, които през 2019 година и дори в самото начало на 2020 година са били на печалба и които 
непрекъснато са реинвестирали цялата си печалба. Това са автоматизирани в значителна степен предприятия, с 
определена степен на роботизация, въоръжени с авангардни технологии. 
Тук ние анализирахме ситуацията само при шивашката индустрия, но без големи затруднения можем да приведем и други 
примери от други отрасли, особено при електроинтензивните индустрии, които получиха тежък „токов удар“, и при 
строителния бранш, който разчита на актуализацията на бюджета, за да получи вземанията си от държавата. Ефектът от 
кризата става все по-всеобхватен и помощта за бизнеса е крайно наложителна. А това не може да стане без актуализация 
на бюджета. 
Отделен въпрос е, че от актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано 
вниманието на цялото общество. Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. Провалянето 
на тази мярка поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки последици. Последното не се нуждае от 
допълнителни разяснения – необходими са действия. 
С не по-малка острота са потребностите на здравеопазването при надигналата се поредна вълна на COVID-19. 
По изложените по-горе причини АИКБ се обръща към народните представители и към политическите сили с призив да 
напрегнат сили и да осъществят актуализацията на бюджета. Тя е необходима за мерки, които не могат да чакат 
развръзката на политическата драма дали сегашното Народно събрание ще успее да излъчи правителство. 
Впрочем евентуално актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе предвид 
очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 % от БВП на 3,6 % от БВП. 
Тези мерки са приоритетни спрямо въпроса ще се отива ли на трети поредни избори за тази година или не. Без значение 
на отговора на последния въпрос, тези мерки трябва да бъдат осъществени. В противен случай щетите ще са огромни и 
потърпевши ще са цялата икономика и българското общество. 
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Като още един път изразяваме вярата си в здравия разум на народните представители и на политическите сили у нас, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България апелира да бъде актуализиран бюджетът на Република България за 
2021 година във вида, в който беше одобрен вече от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 
Мениджър 
 
√ АИКБ призова за незабавна актуализация на бюджета  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова всички парламентарни групи на 46-то Народно 
събрание да актуализират на бюджета за 2021 г. 
От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна 
очакваните приходи. 
Както е известно случаите на COVID започнаха да се повишават в последните дни. Днес за втори път от май месец насам 
новите заболели с вируса са над 1000 на ден, което вещае вероятно въвеждане на нови противоепидемични мерки. 
Асоциацията припомня, че предложението за актуализиране на бюджета вече е било подкрепено от социалните 
партньори - национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество. 
"От продължаващата COVID-19 криза далече не страдат само отраслите, работата на които беше прекратявана на няколко 
пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не само на предприятията от туризма, хотелиерството и 
ресторантьорството. Покритието на негативното въздействие на пандемичната криза е много по-голямо и 
широкообхватно", пишат до депутатите от АИКБ. 
Според асоциацията тежко са пострадали редица отрасли, особено транспортът. 
"В плановете за актуализиране на бюджета дори са предвидени известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, 
проблемите на които досега бяха пренебрегвани като цяло. Но пандемичната криза, в съчетание с немислимата цена на 
електроенергията за промишлени нужди, вече заплашва отрасли, за които досега изобщо не е ставало дума", допълват от 
АИКБ. 
"Нагледен пример е случаят с шивашката промишленост с всичките ѝ подотрасли. Българската шивашка промишленост е 
изцяло експортно ориентирана, тя е изключително зависима от глобалната динамика на търсенето и предлагането на 
готово облекло и други шивашки изделия. До момента, при сегашната ситуация, шивашката промишленост в България 
оцелява единствено благодарение на държавната подкрепа. В случай на спиране на държавната подкрепа (мерките от 
типа на "60/40") сред по-малките предприятия ще започне вълна от прекратявания на работа и затваряне на 
производствени мощности, поради невъзможността да се издържи на конюнктурата на пазара само със свои сили. По-
големите предприятия ще издържат още максимум около два месеца, като от края на септември и при тях ще се надигне 
вълната на затварянията", добавят от асоциацията. 
От актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано вниманието на 
цялото общество. "Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. Провалянето на тази мярка 
поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки последици. Последното не се нуждае от допълнителни 
разяснения - необходими са действия", пишат още от АИКБ. 
"С не по-малка острота са потребностите на здравеопазването при надигналата се поредна вълна на COVID-19", коментират 
от асоциацията. 
"Освен това, евентуално, актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе 
предвид очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 процента от БВП на 3,6 на сто от БВПЮ", посочват от АИКБ. 

 
БНР 
 
√ АИКБ призова за спешна актуализация на бюджета 
Асоциацията на индустриалния капитал в България призова Народното събрание за спешна актуализация на бюджета. 
Актуализация на Бюджета се определя като първостепенна задача на законодателната власт в писмото на 
работодателската организация. 
В противен случай последиците за икономиката може да са катастрофални, предупреждава бизнесът. 
От актуализацията на Бюджета зависи не само подкрепата за отраслите, чиято работа бе административно 
преустановявана, но и помощта за производствените сектори. 
Сред посочените примери са транспортният сектор и текстилната индустрия. 
От актуализацията зависят и мерките, свързани със социалните разходи, се казва още в писмото, в което от Асоциацията 
припомнят, че вече има постигнато съгласие между социалните партньори. 
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√  И АИКБ призова за спешна актуализация на бюджета 
Ефектът от кризата става все по-всеобхватен и помощта за бизнеса е крайно наложителна, отбелязват от 
работодателската организация 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова Народното събрание за спешна актуализация на 
бюджета. 
В писмото си работодателската организация определя актуализацията на бюджета като първостепеннен въпрос пред 
законодателната власт. 
"Ефектът от кризата става все по-всеобхватен и помощта за бизнеса е крайно наложителна. А това не може да стане без 
актуализация на бюджета", посочват от АИКБ. Според тях "ако бюджетът на страната остане неактуализиран, това ще 
провали жизненоважни мерки в управлението на икономиката, като такъв развой на нещата може да има катастрофални 
последици". 
Сред посочените примери са транспортният сектор и шивашката индустрия. "До момента при сегашната ситуация 
шивашката промишленост в България оцелява единствено благодарение на държавната подкрепа. В случай на спиране на 
държавната подкрепа (мерките от типа на жаргонно наричаната мярка „60/40“) сред по-малките предприятия ще започне 
вълна от прекратявания на работа и затваряне на производствени мощности, поради невъзможността да се издържи на 
конюнктурата на пазара само със свои сили. По-големите предприятия ще издържат прекосили още максимум около два 
месеца, като от края на месец септември и при тях ще се надигне вълната на затварянията", подчертават от АИКБ. 
Освен шивашката индустрия те дават примери и от други отрасли, особено при електроинтензивните индустрии, които 
получиха тежък „токов удар“, и при строителния бранш, който разчита на актуализацията на бюджета, за да получи 
вземанията си от държавата. 
От актуализацията зависят и мерките, свързани със социалните разходи, се казва още в писмото. 
 
БТА 
 
√ АИКБ призовава депутатите да актуализират бюджета за 2021 година 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ изпрати призив до председателя и всички парламентарни групи 
на 46-то Народно събрание за актуализиране на бюджета на Република България за 2021 г. Това съобщиха от АИКБ. 
Асоциацията припомня, че предложението за актуализиране на бюджета вече е било подкрепено от социалните 
партньори - национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество. 
От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна 
очакваните приходи. "От продължаващата COVID-19 криза далече не страдат само отраслите, работата на които беше 
прекратявана на няколко пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не само на предприятията от туризма, 
хотелиерството и ресторантьорството. Покритието на негативното въздействие на пандемичната криза е много по-голямо 
и широкообхватно", пишат до депутатите от АИКБ. 
Според асоциацията тежко са пострадали редица отрасли, особено транспортът. В плановете за актуализиране на бюджета 
дори са предвидени известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, проблемите на които досега бяха пренебрегвани 
като цяло. Но пандемичната криза, в съчетание с немислимата цена на електроенергията за промишлени нужди, вече 
заплашва отрасли, за които досега изобщо не е ставало дума, допълват от АИКБ. 
Нагледен пример е случаят с шивашката промишленост с всичките й подотрасли. Българската шивашка промишленост е 
изцяло експортно ориентирана, тя е изключително зависима от глобалната динамика на търсенето и предлагането на 
готово облекло и други шивашки изделия. До момента, при сегашната ситуация, шивашката промишленост в България 
оцелява единствено благодарение на държавната подкрепа. В случай на спиране на държавната подкрепа (мерките от 
типа на "60/40") сред по-малките предприятия ще започне вълна от прекратявания на работа и затваряне на 
производствени мощности, поради невъзможността да се издържи на конюнктурата на пазара само със свои сили. По-
големите предприятия ще издържат още максимум около два месеца, като от края на септември и при тях ще се надигне 
вълната на затварянията, добавят от асоциацията. 
От актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано вниманието на 
цялото общество. "Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. Провалянето на тази мярка 
поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки последици. Последното не се нуждае от допълнителни 
разяснения - необходими са действия", пишат още от АИКБ. 
С не по-малка острота са потребностите на здравеопазването при надигналата се поредна вълна на COVID-19, коментират 
от асоциацията. 
Освен това, евентуално, актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе 
предвид очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 процента от БВП на 3,6 на сто от БВП, посочват от АИКБ. 
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√ АИКБ с призив за спешна актуализация на бюджета 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обръщат към народните представители и политическите сили 
в парламента в качеството си на представителна на национално равнище работодателска организация, която представлява 
над 10 000 предприятия, осигуряващи работа на над 500 000 души. 
Техният призив е за незабавно започване на работа по актуализирането на бюджета на България за 2021 година. Едва ли 
е необходимо да се обяснява пространно защо е необходима тази актуализация - въпросът отдавна се дискутира на всички 
нива на държавното управление и сред социалните партньори. Всички знаят, че ако бюджетът на страната остане 
неактуализиран, това ще провали жизненоважни мерки в управлението на икономиката, като такъв развой на нещата 
може да има катастрофални последици. 
АИКБ отлично разбират сериозността на проблема с конструирането на функционираща изпълнителна власт в страната, 
който очевидно поглъща огромна енергия и време. Те искрено желаят политическите сили и народните представители да 
се справят с този проблем, защото възникването на политическа нестабилност изобщо не е в интерес на икономиката на 
страната, нито на предприятията и предприемачите, нито на наетите работници и специалисти. Достатъчно е да се 
погледне само към въпроса за драматичния ръст на цената на електрическата енергия за промишлеността, за да стане ясна 
острата необходимост от овластена и действаща изпълнителна власт. 
От АИКБ още веднъж подчертават своята привързаност към подкрепата на необходимостта от актуализация на бюджета. 
От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна 
очакваните приходи. Трябва да се подчертае дебело, че от продължаващата COVID-19 криза далече не страдат само 
отраслите, работата на които беше прекратявана на няколко пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не 
само на предприятията от туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Покритието на негативното въздействие на 
пандемичната криза е много по-голямо и широкообхватно. 
Тежко пострадаха редица отрасли, особено транспорта. В плановете за актуализиране на бюджета дори са предвидени 
известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, проблемите на които досега бяха пренебрегвани като цяло. Но 
капризите на пандемичната криза, в съчетание с немислимата цена на електроенергията за промишлени нужди вече 
заплашват отрасли, за които досега изобщо не е ставало дума. 
Много нагледен пример е случаят с шивашката промишленост с всичките й подотрасли. Българската шивашка 
промишленост е изцяло експортно ориентирана, тя е изключително зависима от глобалната динамика на търсенето и 
предлагането на готово облекло и други шивашки изделия. Не трябва да се заблуждаваме с популярни, но неактуални 
клишета, че става дума за предприятия, които работят "на ишлеме". Напротив - става дума за предприятия, които от години 
работят "от скица" - някои от тях разработват колекциите на известни чуждестранни фирми в това число от Франция, 
Италия, Германия и други. Но в момента възложителите, които се намират в края на веригата на доставките, настояват 
точно тази творческа и развойна работа да се извършва безплатно, за да се вържат ниски крайните цени в условията на 
кризата. 
До момента при сегашната ситуация шивашката промишленост в България оцелява единствено благодарение на 
държавната подкрепа. В случай на спиране на държавната подкрепа (мерките от типа на мярката "60/40") сред по-малките 
предприятия ще започне вълна от прекратявания на работа и затваряне на производствени мощности, поради 
невъзможността да се издържи на конюнктурата на пазара само със свои сили. По-големите предприятия ще издържат 
прекосили още максимум около два месеца, като от края на месец септември и при тях ще се надигне вълната на 
затварянията. 
Обръщат внимание точно на този отрасъл поне по две причини. На първо място - досега никой не е разглеждал шивашката 
промишленост като сериозна жертва на пандемичната криза. Всъщност заплахата е много голяма, включително и поради 
фактори, на които няма как да оказваме влияние. 
На второ място - защото в момента шивашката промишленост изпълнява ролята на нещо като "последен окоп на 
заетостта". Шивашките предприятия, много от които са със значителен брой заети за нашите мащаби (с по 800 и повече 
заети), все още имат способността да наемат на работа най-нискообразованите и съответно - нискоквалифицирани 
работници в страната. В случай на колапс на шивашката промишленост е много вероятно да станем свидетели на голям 
скок на безработицата, точно в навечерието на зимния сезон. Отделно този скок може да предизвика "ефект на доминото" 
и сред други отрасли. 
Те отбелязват, че могат да дадат и други примери от други отрасли, особено при електроинтензивните индустрии, които 
получиха тежък "токов удар", и при строителния бранш, който разчита на актуализацията на бюджета, за да получи 
вземанията си от държавата. Ефектът от кризата става все по-всеобхватен и помощта за бизнеса е крайно наложителна. А 
това не може да стане без актуализация на бюджета. 
Отделен въпрос е, че от актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано 
вниманието на цялото общество. Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. 
С не по-малка острота са потребностите на здравеопазването при надигналата се поредна вълна на COVID-19. 
АИКБ апелират да бъде актуализиран бюджетът на България за 2021 година във вида, в който е бил одобрен вече от 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
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√ Работодатели с призив за спешна актуализация на бюджета 
От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпратиха отворено писмо с призив за спешна необходимост 
от актуализиране на бюджета на Република България за 2021 година. 
Писмото е изпратено до председателя на парламента и всички парламентарни групи на 46-то Народно събрание. 
Ето пълния текст на писмото: 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ В 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обръща към Вас в качеството си на представителна на 
национално равнище работодателска организация, която представлява над 10 000 предприятия, осигуряващи работа на 
над 500 000 души, над 90 браншови организации, представляващи три четвърти от икономическите дейности в страната и 
мрежа от регионални структури, покриващи повече от две трети от общините в страната. 
Обръщаме се към Вас с призив за незабавно започване на работа по актуализирането на бюджета на Република България 
за 2021 година. Едва ли е необходимо да се обяснява пространно защо е необходима тази актуализация – въпросът 
отдавна се дискутира на всички нива на държавното управление и сред социалните партньори. Всички знаят, че ако 
бюджетът на страната остане неактуализиран, това ще провали жизненоважни мерки в управлението на икономиката, като 
такъв развой на нещата може да има катастрофални последици. 
Ние отлично разбираме сериозността на проблема с конструирането на функционираща изпълнителна власт в страната, 
който очевидно поглъща огромна енергия и време. Нещо повече – ние искрено желаем политическите сили и народните 
представители да се справят с този проблем, защото възникването на политическа нестабилност изобщо не е в интерес на 
икономиката на страната, нито на предприятията и предприемачите, нито на наетите работници и специалисти. 
Достатъчно е да се погледне само към въпроса за драматичния ръст на цената на електрическата енергия за 
промишлеността, за да стане ясна острата необходимост от овластена и действаща изпълнителна власт. 
Това обаче е въпрос, който е изцяло в ръцете на политическите сили и е съответно и тяхна отговорност. АИКБ искрено 
желае успех на народните представители и на политическите сили в тази процедура. Налага се обаче да се отдели време 
и за някои действия, изрично изискващи санкция от страна на законодателната власт, след които актуализацията на 
бюджета е несъмнено на първо място. 
Предложението за актуализиране на бюджета на Република България за 2021 година вече беше подкрепено от социалните 
партньори – национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество. АИКБ още веднъж подчертава своята привързаност към подкрепата на 
необходимостта от актуализация на бюджета. 
От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна 
очакваните приходи. Трябва да се подчертае дебело, че от продължаващата COVID-19 криза далече не страдат само 
отраслите, работата на които беше прекратявана на няколко пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не 
само на предприятията от туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Покритието на негативното въздействие на 
пандемичната криза е много по-голямо и широкообхватно. 
Тежко пострадаха редица отрасли, особено транспорта. В плановете за актуализиране на бюджета дори са предвидени 
известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, проблемите на които досега бяха пренебрегвани като цяло. Но 
капризите на пандемичната криза, в съчетание с немислимата цена на електроенергията за промишлени нужди вече 
заплашват отрасли, за които досега изобщо не е ставало дума. 
Много нагледен пример е случаят с шивашката промишленост с всичките й подотрасли. Българската шивашка 
промишленост е изцяло експортно ориентирана, тя е изключително зависима от глобалната динамика на търсенето и 
предлагането на готово облекло и други шивашки изделия. Не трябва да се заблуждаваме с популярни, но неактуални 
клишета, че става дума за предприятия, които работят „на ишлеме“. Напротив - става дума за предприятия, които от години 
работят „от скица“ – някои от тях разработват колекциите на известни чуждестранни фирми в това число от Франция, 
Италия, Германия и други. Но в момента възложителите, които се намират в края на веригата на доставките, настояват 
точно тази творческа и развойна работа да се извършва безплатно, за да се вържат ниски крайните цени в условията на 
кризата. 
До момента при сегашната ситуация шивашката промишленост в България оцелява единствено благодарение на 
държавната подкрепа. В случай на спиране на държавната подкрепа (мерките от типа на жаргонно наричаната мярка 
„60/40“) сред по-малките предприятия ще започне вълна от прекратявания на работа и затваряне на производствени 
мощности, поради невъзможността да се издържи на конюнктурата на пазара само със свои сили. По-големите 
предприятия ще издържат прекосили още максимум около два месеца, като от края на месец септември и при тях ще се 
надигне вълната на затварянията. 
Обръщаме внимание точно на този отрасъл поне по две причини. На първо място – досега никой не е разглеждал 
шивашката промишленост като сериозна жертва на пандемичната криза. Всъщност заплахата е много голяма, включително 
и поради фактори, на които няма как да оказваме влияние. 
На второ място - защото в момента шивашката промишленост изпълнява ролята на нещо като „последен окоп на 
заетостта“. Шивашките предприятия, много от които са със значителен брой заети за нашите мащаби (с по 800 и повече 
заети), все още имат способността да наемат на работа най-нискообразованите и съответно – нискоквалифицирани 
работници в страната. В случай на колапс на шивашката промишленост е много вероятно да станем свидетели на голям 
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скок на безработицата, точно в навечерието на зимния сезон. Отделно този скок може да предизвика „ефект на доминото“ 
и сред други отрасли. 
Трябва също така да се подчертае, че тук изобщо не става дума за технологично изостанали предприятия. Точно обратното 
– става дума за предприятия, които през 2019 година и дори в самото начало на 2020 година са били на печалба и които 
непрекъснато са реинвестирали цялата си печалба. Това са автоматизирани в значителна степен предприятия, с 
определена степен на роботизация, въоръжени с авангардни технологии. 
Тук ние анализирахме ситуацията само при шивашката индустрия, но без големи затруднения можем да приведем и други 
примери от други отрасли, особено при електроинтензивните индустрии, които получиха тежък „токов удар“, и при 
строителния бранш, който разчита на актуализацията на бюджета, за да получи вземанията си от държавата. Ефектът от 
кризата става все по-всеобхватен и помощта за бизнеса е крайно наложителна. А това не може да стане без актуализация 
на бюджета. 
Отделен въпрос е, че от актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано 
вниманието на цялото общество. Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. Провалянето 
на тази мярка поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки последици. Последното не се нуждае от 
допълнителни разяснения – необходими са действия. С не по-малка острота са потребностите на здравеопазването при 
надигналата се поредна вълна на COVID-19. 
По изложените по-горе причини АИКБ се обръща към народните представители и към политическите сили с призив да 
напрегнат сили и да осъществят актуализацията на бюджета. Тя е необходима за мерки, които не могат да чакат 
развръзката на политическата драма дали сегашното Народно събрание ще успее да излъчи правителство. 
Впрочем евентуално актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе предвид 
очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 % от БВП на 3,6 % от БВП. Тези мерки са приоритетни спрямо въпроса 
ще се отива ли на трети поредни избори за тази година или не. Без значение на отговора на последния въпрос, тези мерки 
трябва да бъдат осъществени. В противен случай щетите ще са огромни и потърпевши ще са цялата икономика и 
българското общество. 
Като още един път изразяваме вярата си в здравия разум на народните представители и на политическите сили у нас, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България апелира да бъде актуализиран бюджетът на Република България за 
2021 година във вида, в който беше одобрен вече от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)". 
 
Epicenter.bg 
 
√ Работодатели с призив към депутатите: Необходима е спешна актуализация на бюджета  
Тя е нужна за мерки, които не могат да чакат развръзката на политическата драма дали сегашното Народно събрание ще 
успее да излъчи правителство, пишат от организацията 
От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпратиха отворено писмо с призив за спешна необходимост 
от актуализиране на бюджета на Република България за 2021 година. 
Писмото е изпратено до председателя на парламента и всички парламентарни групи на 46-то Народно събрание. 
Ето пълния текст на писмото: 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ В 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обръща към Вас в качеството си на представителна на 
национално равнище работодателска организация, която представлява над 10 000 предприятия, осигуряващи работа на 
над 500 000 души, над 90 браншови организации, представляващи три четвърти от икономическите дейности в страната и 
мрежа от регионални структури, покриващи повече от две трети от общините в страната. 
Обръщаме се към Вас с призив за незабавно започване на работа по актуализирането на бюджета на Република България 
за 2021 година. Едва ли е необходимо да се обяснява пространно защо е необходима тази актуализация – въпросът 
отдавна се дискутира на всички нива на държавното управление и сред социалните партньори. Всички знаят, че ако 
бюджетът на страната остане неактуализиран, това ще провали жизненоважни мерки в управлението на икономиката, като 
такъв развой на нещата може да има катастрофални последици. 
Ние отлично разбираме сериозността на проблема с конструирането на функционираща изпълнителна власт в страната, 
който очевидно поглъща огромна енергия и време. Нещо повече – ние искрено желаем политическите сили и народните 
представители да се справят с този проблем, защото възникването на политическа нестабилност изобщо не е в интерес на 
икономиката на страната, нито на предприятията и предприемачите, нито на наетите работници и специалисти. 
Достатъчно е да се погледне само към въпроса за драматичния ръст на цената на електрическата енергия за 
промишлеността, за да стане ясна острата необходимост от овластена и действаща изпълнителна власт. 
Това обаче е въпрос, който е изцяло в ръцете на политическите сили и е съответно и тяхна отговорност. АИКБ искрено 
желае успех на народните представители и на политическите сили в тази процедура. Налага се обаче да се отдели време 
и за някои действия, изрично изискващи санкция от страна на законодателната власт, след които актуализацията на 
бюджета е несъмнено на първо място. 
Предложението за актуализиране на бюджета на Република България за 2021 година вече беше подкрепено от социалните 
партньори – национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество. АИКБ още веднъж подчертава своята привързаност към подкрепата на  
необходимостта от актуализация на бюджета. 
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От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна 
очакваните приходи. Трябва да се подчертае дебело, че от продължаващата COVID-19 криза далече не страдат само 
отраслите, работата на които беше прекратявана на няколко пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не 
само на предприятията от туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Покритието на негативното въздействие на 
пандемичната криза е много по-голямо и широкообхватно. 
Тежко пострадаха редица отрасли, особено транспорта. В плановете за актуализиране на бюджета дори са предвидени 
известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, проблемите на които досега бяха пренебрегвани като цяло. Но 
капризите на пандемичната криза, в съчетание с немислимата цена на електроенергията за промишлени нужди вече 
заплашват отрасли, за които досега изобщо не е ставало дума. 
Много нагледен пример е случаят с шивашката промишленост с всичките й подотрасли. Българската шивашка 
промишленост е изцяло експортно ориентирана, тя е изключително зависима от глобалната динамика на търсенето и 
предлагането на готово облекло и други шивашки изделия. Не трябва да се заблуждаваме с популярни, но неактуални 
клишета, че става дума за предприятия, които работят „на ишлеме“. Напротив - става дума за предприятия, които от години 
работят „от скица“ – някои от тях разработват колекциите на известни чуждестранни фирми в това число от Франция, 
Италия, Германия и други. Но в момента възложителите, които се намират в края на веригата на доставките, настояват 
точно тази творческа и развойна работа да се извършва безплатно, за да се вържат ниски крайните цени в условията на 
кризата. 
До момента при сегашната ситуация шивашката промишленост в България оцелява единствено благодарение на 
държавната подкрепа. В случай на спиране на държавната подкрепа (мерките от типа на жаргонно наричаната мярка 
„60/40“) сред по-малките предприятия ще започне вълна от прекратявания на работа и затваряне на производствени 
мощности, поради невъзможността да се издържи на конюнктурата на пазара само със свои сили. По-големите 
предприятия ще издържат прекосили още максимум около два месеца, като от края на месец септември и при тях ще се 
надигне вълната на затварянията. 
Обръщаме внимание точно на този отрасъл поне по две причини. На първо място – досега никой не е разглеждал 
шивашката промишленост като сериозна жертва на пандемичната криза. Всъщност заплахата е много голяма, включително 
и поради фактори, на които няма как да оказваме влияние. 
На второ място - защото в момента шивашката промишленост изпълнява ролята на нещо като „последен окоп на 
заетостта“. Шивашките предприятия, много от които са със значителен брой заети за нашите мащаби (с по 800 и повече 
заети), все още имат способността да наемат на работа най-нискообразованите и съответно – нискоквалифицирани 
работници в страната. В случай на колапс на шивашката промишленост е много вероятно да станем свидетели на голям 
скок на безработицата, точно в навечерието на зимния сезон. Отделно този скок може да предизвика „ефект на доминото“ 
и сред други отрасли. 
Трябва също така да се подчертае, че тук изобщо не става дума за технологично изостанали предприятия. Точно обратното 
– става дума за предприятия, които през 2019 година и дори в самото начало на 2020 година са били на печалба и които 
непрекъснато са реинвестирали цялата си печалба. Това са автоматизирани в значителна степен предприятия, с 
определена степен на роботизация, въоръжени с авангардни технологии. 
Тук ние анализирахме ситуацията само при шивашката индустрия, но без големи затруднения можем да приведем и други 
примери от други отрасли, особено при електроинтензивните индустрии, които получиха тежък „токов удар“, и при 
строителния бранш, който разчита на актуализацията на бюджета, за да получи вземанията си от държавата. Ефектът от 
кризата става все по-всеобхватен и помощта за бизнеса е крайно наложителна. А това не може да стане без актуализация 
на бюджета. 
Отделен въпрос е, че от актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано 
вниманието на цялото общество. Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. Провалянето 
на тази мярка поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки последици. Последното не се нуждае от 
допълнителни разяснения – необходими са действия. С не по-малка острота са потребностите на здравеопазването при 
надигналата се поредна вълна на COVID-19. 
По изложените по-горе причини АИКБ се обръща към народните представители и към политическите сили с призив да 
напрегнат сили и да осъществят актуализацията на бюджета. Тя е необходима за мерки, които не могат да чакат 
развръзката на политическата драма дали сегашното Народно събрание ще успее да излъчи правителство. 
Впрочем евентуално актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе предвид 
очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 % от БВП на 3,6 % от БВП. Тези мерки са приоритетни спрямо въпроса 
ще се отива ли на трети поредни избори за тази година или не. Без значение на отговора на последния въпрос, тези мерки 
трябва да бъдат осъществени. В противен случай щетите ще са огромни и потърпевши ще са цялата икономика и 
българското общество. 
Като още един път изразяваме вярата си в здравия разум на народните представители и на политическите сили у нас, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България апелира да бъде актуализиран бюджетът на Република България за 
2021 година във вида, в който беше одобрен вече от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)". 
 
В. Банкеръ 
 
√ АИКБ иска спешна актуализация на бюджета 
Асоциацията на индустриалния капитал в България призова управляващите за незабавно започване на работа по 
актуализирането на бюджета на страната за 2021 година. 
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"Всички знаят, че ако бюджетът на страната остане неактуализиран, това ще провали жизненоважни мерки в 
управлението на икономиката, като такъв развой на нещата може да има катастрофални последици",  подчертават 
от асоциацията.  
Оттам отбелязват, че отлично разбират сериозността на проблема с конструирането на функционираща изпълнителна 
власт в страната, който очевидно поглъща огромна енергия и време, и искрено желаят политическите сили и народните 
представители да се справят с този проблем, защото възникването на политическа нестабилност изобщо не е в интерес на 
икономиката на страната, нито на предприятията и предприемачите, нито на наетите работници и специалисти. 
Достатъчно е да се погледне само към въпроса за драматичния ръст на цената на електрическата енергия за 
промишлеността, за да стане ясна острата необходимост от овластена и действаща изпълнителна власт. 
"Налага се обаче да се отдели време и за някои действия, изрично изискващи санкция от страна на законодателната 
власт, сред които актуализацията на бюджета е несъмнено на първо място", категоричен е бизнесът.  
АИКБ отново припомня, че предложението за актуализиране на бюджета вече е било подкрепено от социалните партньори 
– национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество.  
"От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна 
очакваните приходи. Трябва да се подчертае дебело, че от продължаващата COVID-19 криза далече не страдат само 
отраслите, работата на които беше прекратявана на няколко пъти с административни заповеди. Кризата руши 
бизнеса не само на предприятията от туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Покритието на 
негативното въздействие на пандемичната криза е много по-голямо и широкообхватно".  
От асоциацията предупреждават, че без актуализация на бюджета по-големите предприятия ще издържат прекосили още 
максимум около два месеца, като от края на месец септември и при тях ще се надигне вълната на затварянията. 
АИКБ отбелязва също, че в случай на спиране на държавната подкрепа (мерките от типа на жаргонно наричаната мярка 
„60/40“) сред по-малките предприятия ще започне вълна от прекратявания на работа и затваряне на производствени 
мощности, поради невъзможността да се издържи на конюнктурата на пазара само със свои сили. Оттам обръщат 
внимание на шивашкия отрасъл, който се издържа с държавни пари. По думите им се оказва, че досега никой не е 
разглеждал шивашката промишленост като сериозна жертва на пандемичната криза. Всъщност заплахата е много голяма, 
включително и поради фактори, на които няма как да се влияе. 
"Защото в момента шивашката промишленост изпълнява ролята на нещо като „последен окоп на заетостта“. 
Шивашките предприятия, много от които са със значителен брой заети за нашите мащаби (с по 800 и повече заети), 
все още имат способността да наемат на работа най-нискообразованите и съответно – нискоквалифицирани 
работници в страната. В случай на колапс на шивашката промишленост е много вероятно да станем свидетели на 
голям скок на безработицата, точно в навечерието на зимния сезон. Отделно този скок може да предизвика „ефект 
на доминото“ и сред други отрасли", отбелязват още от асоциацията.  
Отделен въпрос е, че от актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано 
вниманието на цялото общество. Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите.  
С не по-малка острота са потребностите на здравеопазването при надигналата се поредна вълна на COVID-19. 
Според тях евентуално актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе предвид 
очакването бюджетният дефицит да намалее от 3.9 % от БВП на 3.6 % от БВП. А тези мерки са приоритетни спрямо въпроса 
ще се отива ли на трети поредни избори за тази година или не. Без значение на отговора на последния въпрос, тези мерки 
трябва да бъдат осъществени. В противен случай щетите ще са огромни и потърпевши ще са цялата икономика и 
българското общество. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ призовава депутатите да актуализират бюджета за 2021 година 
От това зависи подкрепата за бизнеса, припомнят от асоциацията 
Асоциацията на индустриалния капитал в България с призив до председателя на НС и всички парламентарни групи за 
актуализиране на държавния бюджет за 2021 г. От АИКБ припомнят, че предложението за актуализиране на бюджета вече 
е подкрепено от социалните партньори - национално представителните работодателски и синдикални организации на 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. От актуализацията на бюджета зависи и очакваната 
подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна очакваните приходи, припомнят от АИКБ. 
"От продължаващата COVID-19 криза далеч не страдат само отраслите, работата на които беше прекратявана на няколко 
пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не само на предприятията от туризма, хотелиерството и 
ресторантьорството. Покритието на негативното въздействие на пандемичната криза е много по-голямо и 
широкообхватно", пишат до депутатите от АИКБ. 
Според асоциацията тежко са пострадали редица отрасли, особено транспортът. "В плановете за актуализиране на 
бюджета дори са предвидени известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, проблемите на които досега бяха 
пренебрегвани като цяло. Но пандемичната криза, в съчетание с немислимата цена на електроенергията за промишлени 
нужди, вече заплашва отрасли, за които досега изобщо не е ставало дума", допълват от АИКБ. 
"Нагледен пример е случаят с шивашката промишленост с всичките й подотрасли. Българската шивашка промишленост е 
изцяло експортно ориентирана, тя е изключително зависима от глобалната динамика на търсенето и предлагането на 
готово облекло и други шивашки изделия. До момента, при сегашната ситуация, шивашката промишленост в България 
оцелява единствено благодарение на държавната подкрепа. В случай на спиране на държавната подкрепа (мерките от 
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типа на "60/40") сред по-малките предприятия ще започне вълна от прекратявания на работа и затваряне на 
производствени мощности, поради невъзможността да се издържи на конюнктурата на пазара само със свои сили. По-
големите предприятия ще издържат още максимум около два месеца, като от края на септември и при тях ще се надигне 
вълната на затварянията", добавят от асоциацията. 
От актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано вниманието на 
цялото общество. "Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. Провалянето на тази мярка 
поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки последици. Последното не се нуждае от допълнителни 
разяснения - необходими са действия", пишат още от АИКБ. 
"С не по-малка острота са потребностите на здравеопазването при надигналата се поредна вълна на COVID-19", коментират 
от асоциацията. 
"Освен това, евентуално, актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе 
предвид очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 процента от БВП на 3,6 на сто от БВП", посочват от АИКБ. 
 
Dir.bg 
 
√ АИКБ призовава депутатите да актуализират бюджета за 2021 година 
Евентуално актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, отбелязат от 
работодателската организация 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати призив за спешно актуализиране на бюджета на България 
за 2021 г., до председателя и всички парламентарни групи на 46-то Народно събрание. 
Ето какво пише в позицията на работодателската организация: 
Едва ли е необходимо да се обяснява пространно защо е необходима тази актуализация - въпросът отдавна се дискутира 
на всички нива на държавното управление и сред социалните партньори. Всички знаят, че ако бюджетът на страната остане 
неактуализиран, това ще провали жизненоважни мерки в управлението на икономиката, като такъв развой на нещата 
може да има катастрофални последици. 
Ние отлично разбираме сериозността на проблема с конструирането на функционираща изпълнителна власт в страната, 
който очевидно поглъща огромна енергия и време. Нещо повече - ние искрено желаем политическите сили и народните 
представители да се справят с този проблем, защото възникването на политическа нестабилност изобщо не е в интерес на 
икономиката на страната, нито на предприятията и предприемачите, нито на наетите работници и специалисти. 
Достатъчно е да се погледне само към въпроса за драматичния ръст на цената на електрическата енергия за 
промишлеността, за да стане ясна острата необходимост от овластена и действаща изпълнителна власт. 
Това обаче е въпрос, който е изцяло в ръцете на политическите сили и е съответно и тяхна отговорност. АИКБ искрено 
желае успех на народните представители и на политическите сили в тази процедура. 
Налага се обаче да се отдели време и за някои действия, изрично изискващи санкция от страна на законодателната власт, 
след които актуализацията на бюджета е несъмнено на първо място. 
Предложението за актуализиране на бюджета на Република България за 2021 година вече беше подкрепено от социалните 
партньори - национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество. АИКБ още веднъж подчертава своята привързаност към подкрепата на необходимостта от 
актуализация на бюджета. 
От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна 
очакваните приходи. Трябва да се подчертае дебело, че от продължаващата COVID-19 криза далече не страдат само 
отраслите, работата на които беше прекратявана на няколко пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не 
само на предприятията от туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Покритието на негативното въздействие на 
пандемичната криза е много по-голямо и широкообхватно. 
Тежко пострадаха редица отрасли, особено транспорта. В плановете за актуализиране на бюджета дори са предвидени 
известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, проблемите на които досега бяха пренебрегвани като цяло. Но 
капризите на пандемичната криза, в съчетание с немислимата цена на електроенергията за промишлени нужди вече 
заплашват отрасли, за които досега изобщо не е ставало дума. 
Много нагледен пример е случаят с шивашката промишленост с всичките й подотрасли. Българската шивашка 
промишленост е изцяло експортно ориентирана, тя е изключително зависима от глобалната динамика на търсенето и 
предлагането на готово облекло и други шивашки изделия. Не трябва да се заблуждаваме с популярни, но неактуални 
клишета, че става дума за предприятия, които работят "на ишлеме". Напротив - става дума за предприятия, които от години 
работят "от скица" - някои от тях разработват колекциите на известни чуждестранни фирми в това число от Франция, 
Италия, Германия и други. Но в момента възложителите, които се намират в края на веригата на доставките, настояват 
точно тази творческа и развойна работа да се извършва безплатно, за да се вържат ниски крайните цени в условията на 
кризата. 
До момента при сегашната ситуация шивашката промишленост в България оцелява единствено благодарение на 
държавната подкрепа. В случай на спиране на държавната подкрепа (мерките от типа на жаргонно наричаната мярка 
"60/40") сред по-малките предприятия ще започне вълна от прекратявания на работа и затваряне на производствени 
мощности, поради невъзможността да се издържи на конюнктурата на пазара само със свои сили. По-големите 
предприятия ще издържат прекосили още максимум около два месеца, като от края на месец септември и при тях ще се 
надигне вълната на затварянията. 
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Обръщаме внимание точно на този отрасъл поне по две причини. На първо място - досега никой не е разглеждал 
шивашката промишленост като сериозна жертва на пандемичната криза. Всъщност заплахата е много голяма, включително 
и поради фактори, на които няма как да оказваме влияние. 
На второ място - защото в момента шивашката промишленост изпълнява ролята на нещо като "последен окоп на 
заетостта". Шивашките предприятия, много от които са със значителен брой заети за нашите мащаби (с по 800 и повече 
заети), все още имат способността да наемат на работа най-нискообразованите и съответно - нискоквалифицирани 
работници в страната. В случай на колапс на шивашката промишленост е много вероятно да станем свидетели на голям 
скок на безработицата, точно в навечерието на зимния сезон. Отделно този скок може да предизвика "ефект на доминото" 
и сред други отрасли. 
Трябва също така да се подчертае, че тук изобщо не става дума за технологично изостанали предприятия. Точно обратното 
- става дума за предприятия, които през 2019 година и дори в самото начало на 2020 година са били на печалба и които 
непрекъснато са реинвестирали цялата си печалба. Това са автоматизирани в значителна степен предприятия, с 
определена степен на роботизация, въоръжени с авангардни технологии. 
Тук ние анализирахме ситуацията само при шивашката индустрия, но без големи затруднения можем да приведем и други 
примери от други отрасли, особено при електроинтензивните индустрии, които получиха тежък "токов удар", и при 
строителния бранш, който разчита на актуализацията на бюджета, за да получи вземанията си от държавата. Ефектът от 
кризата става все по-всеобхватен и помощта за бизнеса е крайно наложителна. А това не може да стане без актуализация 
на бюджета. 
Отделен въпрос е, че от актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано 
вниманието на цялото общество. Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. Провалянето 
на тази мярка поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки последици. Последното не се нуждае от 
допълнителни разяснения - необходими са действия. 
С не по-малка острота са потребностите на здравеопазването при надигналата се поредна вълна на COVID-19. 
По изложените по-горе причини АИКБ се обръща към народните представители и към политическите сили с призив да 
напрегнат сили и да осъществят актуализацията на бюджета. Тя е необходима за мерки, които не могат да чакат 
развръзката на политическата драма дали сегашното Народно събрание ще успее да излъчи правителство. 
Впрочем евентуално актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе предвид 
очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 % от БВП на 3,6 % от БВП. 
Тези мерки са приоритетни спрямо въпроса ще се отива ли на трети поредни избори за тази година или не. Без значение 
на отговора на последния въпрос, тези мерки трябва да бъдат осъществени. В противен случай щетите ще са огромни и 
потърпевши ще са цялата икономика и българското общество. 
Като още един път изразяваме вярата си в здравия разум на народните представители и на политическите сили у нас, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България апелира да бъде актуализиран бюджетът на Република България за 
2021 година във вида, в който беше одобрен вече от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
 
Дарик  
 
√ Работодателите призоваха депутатите за актуализация на бюджета 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ изпрати призив до председателя и всички парламентарни групи 
на 46-то Народно събрание за актуализиране на бюджета за 2021 г. Това съобщиха от АИКБ. 
Асоциацията припомня, че предложението за актуализиране на бюджета вече е било подкрепено от социалните 
партньори - национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество. 
От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна 
очакваните приходи. 
"От продължаващата COVID-19 криза далече не страдат само отраслите, работата на които беше прекратявана на няколко 
пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не само на предприятията от туризма, хотелиерството и 
ресторантьорството. Покритието на негативното въздействие на пандемичната криза е много по-голямо и 
широкообхватно", пишат до депутатите от АИКБ. 
"В плановете за актуализиране на бюджета дори са предвидени известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, 
проблемите на които досега бяха пренебрегвани като цяло. Но пандемичната криза, в съчетание с немислимата цена на 
електроенергията за промишлени нужди, вече заплашва отрасли, за които досега изобщо не е ставало дума", допълват от 
АИКБ. 
"Нагледен пример е случаят с шивашката промишленост с всичките ѝ подотрасли. Българската шивашка промишленост е 
изцяло експортно ориентирана, тя е изключително зависима от глобалната динамика на търсенето и предлагането на 
готово облекло и други шивашки изделия. До момента, при сегашната ситуация, шивашката промишленост в България 
оцелява единствено благодарение на държавната подкрепа. В случай на спиране на държавната подкрепа (мерките от 
типа на "60/40") сред по-малките предприятия ще започне вълна от прекратявания на работа и затваряне на 
производствени мощности, поради невъзможността да се издържи на конюнктурата на пазара само със свои сили. По-
големите предприятия ще издържат още максимум около два месеца, като от края на септември и при тях ще се надигне 
вълната на затварянията", добавят от асоциацията. 
От актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано вниманието на 
цялото общество. "Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. Провалянето на тази мярка 
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поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки последици. Последното не се нуждае от допълнителни 
разяснения - необходими са действия", пишат още от АИКБ. 
"С не по-малка острота са потребностите на здравеопазването при надигналата се поредна вълна на COVID-19", коментират 
от асоциацията. 
"Освен това, евентуално, актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе 
предвид очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 процента от БВП на 3,6 на сто от БВПЮ", посочват от АИКБ. 
 
Actualno.com 
 
√ Работодателите поискаха незабавно актуализиране на бюджета за 2021 г. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призоваха народните представители да започнат незабавно 
работа по актуализирането на бюджета за 2021 г. Те припомнят, че предложението за актуализиране на бюджета вече 
беше подкрепено от социалните партньори на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.  
От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна 
очакваните приходи, допълват работодателите. „Трябва да се подчертае дебело, че от продължаващата COVID-19 криза 
далече не страдат само отраслите, работата на които беше прекратявана на няколко пъти с административни заповеди. 
Кризата руши бизнеса не само на предприятията от туризма, хотелиерството и ресторантьорството.  
Тежко пострадаха редица отрасли, особено транспорта. В плановете за актуализиране на бюджета дори са предвидени 
известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, проблемите на които досега бяха пренебрегвани като цяло. Но 
капризите на пандемичната криза, в съчетание с немислимата цена на електроенергията за промишлени нужди, вече 
заплашват отрасли, за които досега изобщо не е ставало дума“, подчертават от АИКБ.  
От там дават като пример шивашката промишленост, електроинтензивните индустрии, които получиха тежък „токов удар“, 
както и строителният бранш, който разчита на актуализацията на бюджета, за да получи вземанията си от държавата.  От 
АИКБ допълват, че ефектът от кризата става все по-всеобхватен и помощта за бизнеса е крайно наложителна. От 
актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, като очакваното увеличение на пенсиите, 
както и нуждите на здравеопазването заради поредната вълна на COVID-19. 
 
Cross.bg 
 
√ АИКБ призова за спешна актуализация на бюджета 
Асоциацията на индустриалния капитал в България призова Народното събрание за спешна актуализация на бюджета. 
Актуализация на Бюджета се определя като първостепенна задача на законодателната власт в писмото на 
работодателската организация. 
В противен случай последиците за икономиката може да са катастрофални, предупреждава бизнесът. 
От актуализацията на Бюджета зависи не само подкрепата за отраслите, чиято работа бе административно 
преустановявана, но и помощта за производствените сектори. 
Сред посочените примери са транспортният сектор и текстилната индустрия. 
От актуализацията зависят и мерките, свързани със социалните разходи, се казва още в писмото, в което от Асоциацията 
припомнят, че вече има постигнато съгласие между социалните партньори. 
  
Fakti.bg 
 
√ Работодателите призоваха за незабавно актуализиране на бюджета 
Те допълват, че ефектът от кризата става все по-всеобхватен и помощта за бизнеса е крайно наложителна 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призоваха народните представители да започнат незабавно 
работа по актуализирането на бюджета за 2021 г. Те припомнят, че предложението за актуализиране на бюджета вече 
беше подкрепено от социалните партньори – национално представителните работодателски и синдикални организации 
на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна 
очакваните приходи, допълват работодателите. 
„Трябва да се подчертае дебело, че от продължаващата COVID-19 криза далече не страдат само отраслите, работата на 
които беше прекратявана на няколко пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не само на предприятията 
от туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Тежко пострадаха редица отрасли, особено транспорта. 
В плановете за актуализиране на бюджета дори са предвидени известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, 
проблемите на които досега бяха пренебрегвани като цяло. Но капризите на пандемичната криза, в съчетание с 
немислимата цена на електроенергията за промишлени нужди вече заплашват отрасли, за които досега изобщо не е 
ставало дума“, подчертават от АИКБ и дават като пример шивашката промишленост, електроинтензивните индустрии, 
които получиха тежък „токов удар“, и строителният бранш, който разчита на актуализацията на бюджета, за да получи 
вземанията си от държавата. 
От АИКБ допълват, че ефектът от кризата става все по-всеобхватен и помощта за бизнеса е крайно наложителна, че от 
актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, като очакваното увеличение на пенсиите, 
както и нуждите на здравеопазването заради поредната вълна на COVID-19. 
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„Като още един път изразяваме вярата си в здравия разум на народните представители и на политическите сили у нас, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България апелира да бъде актуализиран бюджетът на Република България за 
2021 година във вида, в който беше одобрен вече от Националния съвет за тристранно сътрудничество“, се казва още в 
съобщението. 
 
Blitz.bg 
 
√ Работодателите зоват за незабавно актуализиране на бюджета 
От това зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна очакваните приходи 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призоваха народните представители да започнат незабавно 
работа по актуализирането на бюджета за 2021 г. 
Те припомнят, че предложението за актуализиране на бюджета вече беше подкрепено от социалните партньори – 
национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. 
От актуализацията на бюджета зависи и очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна 
очакваните приходи, допълват работодателите. 
„Трябва да се подчертае дебело, че от продължаващата COVID-19 криза далече не страдат само отраслите, работата на 
които беше прекратявана на няколко пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не само на предприятията 
от туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Тежко пострадаха редица отрасли, особено транспорта. 
В плановете за актуализиране на бюджета дори са предвидени известни средства за подкрепа на авиокомпаниите, 
проблемите на които досега бяха пренебрегвани като цяло. 
Но капризите на пандемичната криза, в съчетание с немислимата цена на електроенергията за промишлени нужди вече 
заплашват отрасли, за които досега изобщо не е ставало дума“, подчертават от АИКБ и дават като пример шивашката 
промишленост, електроинтензивните индустрии, които получиха тежък „токов удар“, и строителният бранш, който разчита 
на актуализацията на бюджета, за да получи вземанията си от държавата. 
От АИКБ допълват, че ефектът от кризата става все по-всеобхватен и помощта за бизнеса е крайно наложителна, че от 
актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, като очакваното увеличение на пенсиите, 
както и нуждите на здравеопазването заради поредната вълна на COVID-19. 
„Като още един път изразяваме вярата си в здравия разум на народните представители и на политическите сили у нас, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България апелира да бъде актуализиран бюджетът на Република България за 
2021 година във вида, в който беше одобрен вече от Националния съвет за тристранно сътрудничество“, се казва още в 
съобщението. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Президентът свиква допълнителни консултации за връчване на мандат за правителство  
Днес и утре президентът ще проведе допълнителни консултации с парламентарните групи в рамките на конституционната 
процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство 
Очаква се тази сутрин държавният глава да приеме в президентската институция представители на „Има такъв 
народ“,  ГЕРБ и „БСП за България“. 
За сряда Румен Радев е насрочил консултации с „Демократична България“, ДПС и „Изправи се БГ! Ние идваме!“. 
 
√ Румен Радев: Кризите повишават необходимостта от редовен кабинет  
Изявления на Румен Радев и Тошко Йорданов в началото на консултациите 
Политическата ситуация се изостря, кризите – също. Това повишава още повече необходимостта да имаме редовен 
кабинет. Трябва да изчерпаме всички възможности. Това заяви президентът Румен Радев в началото на втория цикъл 
консултации в рамките на 46-ото Народно събрание за съставяне на правителство. 
Първата среща днес е с представителите на „Има такъв народ“. 
В крайна сметка, що се отнася за съставяне на правителство, ние опитахме и бяхме изоставени по средата на разговорите. 
В НС има още 5 партии, отговорността сега е при тях, те имат възможност да съставят кабинет, заяви Тошко Йорданов. 
Очаквайте подробности. 
 
√ Парламентът заседава извънредно за полицейското насилие над демонстранти  
Парламентът ще заседава извънредно, след като председателят Ива Митева насрочи заседание заради насилието над 
демонстранти по време на миналогодишните протести срещу кабинета „Борисов 3“. 
Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Бойко Рашков за предприетите действия за установяване на 
лицата, превишили своите правомощия, наложени наказания и взети мерки за недопускане на подобни прояви във връзка 

https://bnr.bg/post/101513827/rumen-radev-krizite-povishavat-neobhodimostta-ot-redoven-kabinet
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с публикуваните кадри с полицейско насилие над протестиращи хора на 10 юли миналата година пред сградата на 
Министерския съвет от служители на МВР. 
Председателят на парламента Ива Митева посочва, че е изгледала въпросните кадри с полицейско насилие с възмущение, 
болка и тревога. И споделя това не само като председател на Народното събрание, но и като гражданин, жена и майка. 
Поради тази причина според нея българският парламент, като еманация на волята на народа и гарант за върховенството 
на закона, не може да остане настрана от показаното във видеоматериалите. 
За разследване на отговорните се обявиха от „Има такъв народ“, „Демократична България“, БСП и „Изправи се БГ! Ние 
идваме!“. 
В дневния ред за днес е и проект на решение за внасяне на доклад от главния прокурор на Република България до 20 август 
за дейността на прокуратурата и разследващите по въпросния казус. Ива Митева заяви, че няма проблем докладът да бъде 
внесен от главния прокурор. 
„Това е предвидено в правилника, това е процедура, която е прилагана вече 2019 г., така че мисля, че няма никакъв 
проблем този доклад да бъде внесен. До петък е срокът, ако бъде приет този проект на решение“, каза тя. 
Депутатите ще обсъдят и проект на декларация във връзка с упражненото полицейско насилие от длъжностни лица срещу 
протестиращи граждани в периода юли-септември 2020 г. 
 
√ Комисията „Магнитски“ изслушва на първото си заседание министър Василев  
Финансовият министър Асен Василев ще бъде изслушан във временната парламентарна комисия за глобалния пакт 
„Магнитски“. Това ще бъде първото ѝ заседание. 
В началото на юни Съединените щати наложиха санкции на трима български граждани по закона „Магнитски“ за 
„значителната им роля в корупцията в България“. 
Санкционирани бяха бизнесмените Васил Божков и Делян Пеевски. Третият, посочен от финансовото министерство на 
Съединените щати, е Илко Желязков – към момента на санкциите бивш заместник-председател на Държавната агенция за 
технически операции и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни 
средства. 
Посочени бяха още трима български граждани - бившият заместник-министър на икономиката Александър Манолев, 
бившият директор на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев и бившият секретар на агенцията 
Красимир Томов. Те, според документите, са „участвали в корупционни действия, подкопали законността и доверието на 
българската общественост в демократичните институции“. 
След тези съобщения Министерството на финансите и ресорната му Национална агенция за приходите предприеха редица 
действия, за да установят свързани физически и юридически лица и публикуваха няколко списъка. Не липсваха и 
обжалвания от засегнати от санкциите. 
 
√ Служебният премиер ще се срещне с пожарникари от Благоевград  
Премиерът Стефан Янев ще проведе среща с пожарникарите, участвали в гасенето на пожари в област Благоевград и в 
Република Северна Македония. Срещата ще се състои в 12 часа днес в благоевградското село Габрово. 
По-рано през деня той ще посети античния град „Хераклея Синтика“, който е един от 100-те национални обекта на България 
и привлича туристи от цял свят. 
 
√ НСИ: Ускоряване на годишната инфлация през юли до 3 на сто  
През юли 2021 г. месечната инфлация в България се повишава с 0,8%, докато годишната инфлация се ускорява до 3,0%, 
показват данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повишава с 0,8% спрямо май, когато се понижи с 0,2%. Това е най-силното 
нарастване на месечната инфлация от началото на 2020 г. и е в резултат на повишаване на цените на транспорта и на тези 
за развлечения и култура, при понижение на цените на храните и безалкохолните напитки, както и на тези за облекло и 
обувни принадлежности. 
На годишна база потребителската инфлация се ускори до 3,0% спрямо юли 2020 г. от 2,7% през юни, като това е най-
високата инфлация от март 2020 г. насам, когато беше началото на коронавирусната пандемия в страната и свързаните с 
нея негативни икономически ефекти. 
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Графики на индекса на потребителските цени на годишна и на месечна база 

 
 
Месечната инфлация от 0,8% се дължи най-вече на поскъпването на горивата, следователно на транспортните услуги, както 
и на по-високите разходи за ток и вода и за развлечения и култура. 
При част от хранителните продукти също се наблюдава известно покачване на цените (с 0,1% при алкохолните напитки и 
на тютюневите изделия), но при понижение с 0,3% при хранителните продукти и безалкохолните напитки. 
То не може да бъде компенсирано от поевтиняването на част от сезонните плодове и зеленчуци, както и при някои видове 
месо. 
По-високи цени се отбелязват и при препаратите за дезинфекция, както и при медицинските услуги. 
За първите седем месеца на инфлацията с натрупване е 2,3 на сто. 
Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през юли нараства с 0,7% на месечна 
база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се повишава с 2,4%, отправяйки отново поглед 
към нейните нива от над 3 на сто в началото на 2020 г. - преди коронавирусната пандемия. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от 
критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. 
 
√ И български учени участват в създаването на „изкуствено слънце“ във Франция  
С д-р Ана Енчева разговаря Божидар Янев 
Едно от най-амбициозните енергийни начинания в света е проектът за създаване на „изкуствено слънце“ ITER. В него 
участват над 35 страни, сред които България като член на ЕС, Русия, Китай, Индия, Япония, САЩ и Република Корея. 
Изграждането на ITER започва през 2010 г. В момента по проекта се строи високотехнологично съоръжение на терен от 180 
хектара в Кадараш, Франция. Това е едно от най-амбициозните енергийни начинания в света, тъй като ядреният синтез не 
се случва на Земята в естествени условия. А сред учените, които участват в проекта, са и четирима българи. 
От самото начало - 2007 г., е единствено инж. д-р Анна Енчева. Пред Радио София тя разказа повече подробности. 
Пускът на реактора е предвиден за края на 2025 година. Чуйте още. 
Изложба с кадри на  професионалния фотограф на международния проект ITER Робер Арно разкрива красотата на един 
строеж, обединил най-големите нации по света.  Експозицията „Слънце на Земята“ на Моста на влюбените до 23 август 
разказва за мащабния научен проект, чиято цел е да постигне управляем ядрен синтез. 
 
√ Байдън защити изтеглянето на американските военни от Афганистан  
Президентът на Съединените щати Джо Байдън защити решението за изтегляне на американски войни от Афганистан на 
фона на поемането на контрола в Афганистан от талибаните, което породи хаос при опити за масова евакуация. 
В обръщение към нацията в понеделник Байдън заяви, че оставането в Афганистан не е в интерес на Америка. По въпроса 
за поемането контрола в Афганистан от талибаните американският държавен глава каза, че случилото е станало много по-
бързо от очаквано заради липсата на воля в редиците на местната армия за изправяне срещу военната групировка. 
„Американските военни не могат и не трябва да водят война и да загиват във война, която самите афганистански сили не 
са готови да водят,“ каза Байдън. 
За Белия дом изтеглянето е възможно най-добрата алтернатива на ситуацията, тъй като оставянето на американски войски 
е можело да доведе до още атаки срещу тях и това от своя страна да наложи изпращането на допълнителен контингент. 
В своя критика към Байдън сенаторът републиканец Мит Ромни коментира, че е имало и други варианти и изборът не е 
бил единствено между „прибързано и недостатъчно добре подготвено отстъпление и вечно оставане.“ 
Но Байдън настоя, че Америка е изчерпала причините за оставане в Афганистан: 

https://bnr.bg/post/101513708/i-balgarski-ucheni-uchastvat-v-sazdavaneto-na-izkustveno-slance-vav-francia
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„Дадохме им всякаква възможност да определят своето си бъдеще. Не можахме да им дадем воля да се борят за това 
бъдеще,“ заяви Байдън. 
Президентът на САЩ каза, че мисията е била да се заловят тези, които са били виновни за атентатите от 11 септември 2001 
г. и да не се позволи използването на Афганистан като база за нови нападения. Изграждането на „обединена, 
централизирана демокрация“ не е било цел, каза още той като поясни, че за ефективните антитерористични мисии сега не 
е необходимо постоянно военно присъствие. 
Байдън също обвини управлението на Афганистан и някои от гражданите там за бавното темпо на евакуацията. Той посочи, 
че от една страна „някои афганистанци не искаха да напуснат по-рано с надежда за ситуацията в страната“, а от друга - 
местната власт и техните поддръжници са разубедили САЩ да организират масова евакуация от съображение, че това 
може да предизвика криза. 
Сега Байдън даде да се разбере, че ако талибаните попречат на евакуацията ответните действия ще бъдат „бързи и силни“. 
 
√ Рязко забавяне на производствения растеж и растежа при продажбите на дребно в Китай през юли 
Индустриалното производство и продажбите на дребно в Китай нараснаха през юли доста по-слабо от очакваното, тъй 
като новите огнища на Covid-19 и наводненията в някои части на страната доведоха до нарушаване на бизнес дейността, 
което е поредно доказателство за отслабване на възстановяването на втората по сила световна икономика. 
Индустриалното производство нарасна през юли с 6,4% на годишна база след повишение с 8,3% през юни и очаквания за 
растеж със 7,8 на сто, като това е на-слабото повишаване на производството от август 2020 г. От началото на годината 
китайското производство нарасна с 14,4, но след повишение с 15,9% през първите шест месеца на 20201 г. 
Продажбите на дребно пък се увеличиха през юли с 8,5% спрямо година по-рано, но след повишение с 12,1% през юни и 
прогноза за растеж с 11,5 на сто, като в рамките на първите седем месеца на 2021 г. те нараснаха с 20,7% спрямо същия 
период на 2020 г. след ръст с 23,0% през периода януари - юни. 
Дълготрайните бизнес инвестиции от началото на годината пък се увеличиха с 10,3% спрямо януари - юли 2020 г. и след 
тяхно повишение с 23,0% през първото полугодие на 2021 г., докато очакванията на финансовите пазари бяха за растеж с 
12,6 на сто. 
Икономиката на Китай се възстанови до нивата си на растеж от преди коронавирусната пандемия, но през последните 
месеци експанзията губи скорост, тъй като китайският бизнес се бори с по-високите разходи и затрудненията във веригите 
за доставки и предлагането. В същото време новите инфекции с Covid-19 през юли също доведоха до въвеждане на нови 
ограничения, които навредиха на производството в страната, засегнато допълнително и от лошото време това лято. 
Говорителят на националното статистическото бюро заяви, че икономическото възстановяване на Китай все още не е 
стабилно и остава неравномерно поради въздействието на спорадични огнища на Covid-19 и природните бедствия. 
Гледайки напред, той каза, че китайската икономика е изправена пред по-сложна и тежка външна ситуация, тъй като 
глобалната коронавирусна пандемия продължава да се развива. Той отбеляза, че като цяло Китай продължава със 
стабилната си скорост на възстановяване. 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев се среща за консултации с „Има такъв народ“  
Президентът Румен Радев започва втори цикъл консултации с парламентарно представените партии, като опит за 
съставяне на правителство. 
Първата среща днес е с „Има такъв народ“, които не успяха да реализират правителство с първия мандат. 
Гледайте на живо тук или на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук: 
"Отговорността, която получихте за съставяне на първия мандат не се реализира, явно и политическата ситуация 
се изостря, но се изострят и кризите, пред които е изправена България. Това повишава още повече необходимостта 
да имаме редовен кабинет", каза Радев в началото на срещата с ИТН. 
Той отново призова за диалог, компромиси и консенсус, за да се състави редовен кабинет. Трябва да изчерпаме всички 
възможности, каза Радев. 
Тошко Йорданов от ИТН заяви, че са опитали да съставят правителство, но са били предадени в средата на разговорите. В 
крайна сметка, по думите му, в парламента има още 5 партии, които имат възможност да съставят кабинет и отговорността 
сега е при тях. 
"Явно това ще бъде обект на трудни диалози и консенсус, но все пак ви окуражавам да опитате", призова Радев. Той 
отново напомни, че парламентът има отговорности и трябва да свърши неотложна работа, като най-малкото да 
актуализира бюджета и да се отнесе с отговорност към Плана за възстановяване и устойчивост. 
Днес държавният глава ще се срещне още с представителите на ГЕРБ-СДС и „БСП за България“. 
ГЕРБ заявиха, че ще предложат кабинет начело с Даниел Митов, но ще върнат мандата. Левицата вече декларира, че ще 
предложат служебното правителство да остане начело на държавата. В негова подкрепа неочаквано ще застанат и от ИТН, 
стана ясно вчера след изявление на Слави Трифонов във Фейсбук. 
 
√ Земеделски производители обсъдиха с премиера проблемите в бранша  
„Трябва да работим за развитие на устойчиво селско стопанство и гарантиране на продоволствена сигурност на страната“. 
Това заяви министър-председателят Стефан Янев по време на среща със земеделски производителите в Министерския 
съвет. На срещата присъстваха вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на земеделието, храните и горите Христо 
Бозуков. 

https://bntnews.bg/news/rumen-radev-se-sreshta-za-konsultacii-s-ima-takav-narod-1165970news.html
https://www.facebook.com/novinite.bnt
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Представителите на селскостопанския сектор обсъдиха с премиера ключови проблеми в бранша, които изискват 
неотложни мерки, сред които въпросът с напояването, модернизацията на земеделието и производството на продукция с 
висока принадена стойност. 
Министър-председателят подчерта, че през последните три месеца държавата активно полага усилия за диалог с бизнеса 
в различните сектори и работи за намирането на ефективни решения. 
„Правим всичко необходимо и сме в непрекъсната координация както с вицепремиера Пеканов по отношение Плана за 
възстановяване и устойчивост, така и с ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите. 
Стремим се дейността ни да бъде максимално прозрачна и ефективна“, изтъкна в хода на срещата премиерът Янев. 
Министър-председателят бе категоричен, че диалогът с представителите на земеделските производители трябва да 
продължи, за да бъде намерен баланса в сектора. Стефан Янев посочи, че трябва да се търсят различни механизми за 
финансовото подпомагане на сектора за модернизиране на земеделието. 
„Напълно приемам исканията на бранша и се радвам, че с екипа на министерството успяхме да предизвикаме сектора 
и заедно да работим за възстановяване на земеделието”, коментира министърът на земеделието, храните и горите 
Христо Бозуков. 
Той заяви, че усилията ще бъдат насочени към осигуряване на подкрепа за земеделския сектор, за да се постигне 
модернизацията му и да се отговори на климатичните изменения. 
 
√ България влезе в оранжевата зона по разпространение на COVID-19 
Здравното министерство ще поиска удължаване на извънредната епидемична обстановка и след 31 август, съобщи 
за БНТ зам.-министър Александър Златанов. 
България влезе в оранжевата зона по разпространение на COVID-19. 14-дневната заболеваемост достигна 113 на 100 000 
души. В половината области на страната заболеваемостта е над 100 на 100 000 души. Бургас е областта с най-много 
инфектирани - 183 на 100 000. В София - град заразените са 148 на 100 000. 
Здравното министерство ще поиска удължаване на извънредната епидемична обстановка и след 31 август, съобщи за БНТ 
зам.-министър Александър Златанов. До дни се очаква дискусия за евентуално въвеждане на по-строги мерки срещу 
коронавируса. По думите на Златанов, въпреки че вече сме в оранжевата зона, все още не са изпълнени всички показатели 
за въвеждане на по-строги мерки. Той припомни, че всяка област може да реши дали да затегне противоепидемичните 
мерки. 
Под 30% са заетите легла за лечение на неусложнени пациенти и настанените в интензивни отделения. 
Обсъждат се няколко варианта за началото на учебната година в условията на епидемия. Прогнозата на зам.-министър 
Златанов е, че учениците ще тръгнат на училище по график и ще редуват присъствени и онлайн часове. 
 
√ Специално за БНТ посланикът на Афганистан у нас: Бежанският поток към България ще се засили  
Според посланика на Афганистан в България Мохаммад Сайфи, моментът за изтеглянето на международния контингент от 
страната не е бил подходящ, а напускането на президента Ашраф Гани е създало властови вакуум. 
Бежанският поток към страната ни ще се засили, смята той, но това вече няма да са икономически, а политически мигранти. 
Мохаммад Сайфи даде специално интервю за БНТ. Ето какво каза той: 
"Надяваме се, че няма да се върнем в онези времена, преди 20 години. Ще се постараем, още сме живи, борим се. 
Младите афганистанци не искат да се връщат назад. Особено жените и младите момичета, не искат бурки, не искат 
да се стоят затворени по домовете си. Ние вече не сме онези хора от преди 20 години. Вече знаем какво е демокрация, 
какво е свобода. Никой, нито талибаните, нито който и да било, ще ни върне назад. 
Но аз съм убеден, че след този момент, след вчера ще има милиони, милиони наши политически и хуманитарни бежанци 
към Запада, България и целия свят. За съжаление. 
България в Източна Европа има висок авторитет. Особено със създаването на проекта "Три морета", страната ви има много 
висок авторитет. Ето защо ни се иска България да създаде един консилиум за защита интереса на нашия народ. Нашият 
народ не иска хляб, не иска кислород, иска само свобода. Свобода без война." 
Вижте цялото интервю с посланика на Афганистан Мохаммад Сайфи във видеото. 
 
√ България се присъедини към многонационална декларация за Афганистан  
България се присъедини към многонационална декларация по Афганистан със следния текст: 
Предвид влошаващата се среда на сигурност, ние подкрепяме, работим да подсигурим и призоваваме всички страни 
да уважават и улесняват безопасното и основаващо се на ред и правила отпътуване на  чужди и афганистански 
граждани, които желаят да напуснат страната. Имащите властови позиции на територията на Афганистан носят 
отговорност – и подлежат на отчетност – за защитата на човешкия живот и имущество, както и за незабавното 
възстановяване на обществения ред и сигурност. 
На чуждестранните и афганистанските граждани, желаещи да напуснат, трябва да бъде осигурена възможност да 
го направят; пътищата, летищата и граничните пунктове трябва да останат отворени, при поддържане на 
обществения ред и спокойствието на гражданите. 
Афганистанският народ заслужава да живее в безопасност, сигурност и достойнство. Ние в международната 
общност изразяваме готовност да го подкрепим. 
Към момента подкрепилите декларацията са: САЩ, Албания, Австралия, Австрия, Бахамските острови, Белгия, Буркина 
Фасо, Канада, Чили, Колумбия, Коста Рика, Кот д'Ивоар, Хърватия, Чешка република, Дания, Доминиканска република, Ел 
Салвадор, Естония, Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, 

https://bntnews.bg/news/specialno-za-bnt-poslanikat-na-afganistan-u-nas-bezhanskiyat-potok-kam-balgariya-shte-se-zasili-1165934news.html
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Федеративни щати Микронезия, Фиджи, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гана, Гърция, Гватемала, Гвиана, Хаити, 
Хондурас, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Косово, Латвия, Либерия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, 
Маршалови острови, Мавритания, Черна гора, Науру, Нидерландия, Нова Зеландия, Нигер, Република Северна Македония, 
Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Полша, Португалия, Катар, Република Корея, Кипър, Румъния, Сиера Леоне, Словакия, 
Словения, Испания, Суринам, Швеция, Того, Тонга, Уганда, Великобритания, Украйна, Йемен. 
Декларацията е публикувана на български и на английски език на сайта на МВнР на следния линк: 
https://mfa.bg/bg/news/30779 
https://mfa.bg/en/news/30780 
 
√ Външните министри на ЕС и НАТО ще обсъждат ситуацията в Афганистан  
Днес е планирана видеоконферентна връзка на външните министри на Евросъюза, на която Афганистан ще бъде основна 
тема. Очаква се и пресконференция на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, посветена на ситуацията в 
ислямската република. 
Американският президент Джо Байдън защити решението си да изтегли американския контингент от Афганистан и 
отхвърли критиките за настъпилия в страната хаос. По думите му, мисията на Вашингтон е била да срине Ал Кайда и тя е 
била успешна. Нашата цел никога не е била да възстановяваме тази нация. Според Байдън една от причините за успеха на 
талибаните е нежеланието на афганистанската армия да се сражава за страната си. 
По нареждане на Джо Байдън на бежанците в Афганистан ще бъдат отпуснати 500 млн. долара. Те ще се използват за 
покриване на нуждите им, включително при кандидатстване за специални американски визи. 
 
√ Кои са талибаните и как започна всичко?  
Въоръжени формирования на движението талибани влязоха в столицата на Афганистан Кабул без бой и окупираха 
държавни институции, изоставени от правителствените сили. Кои са те и как ще изглежда управлението им? 
Кога и защо започна всичко? 
Годината е 2001 г. На 11 септември са извършени атаките в Ню Йорк и Вашингтон, при които загиват близо три хиляди 
души. Официално като виновници за трагедията са посочени ислямистката групировка Ал Кайда и водача ѝ Осама бин 
Ладен. Последният е в Афганистан, където е под защитата на талибаните - ислямистите, които са на власт там от 1996 г. 
Талибаните отказват да предадат Бин Ладен. И Вашингтон отвръща на удара. Талибаните са изтласкани. Започва операция 
по елиминарането на терористичната заплаха и в подкрепа на демокрацията. Но в края на 2001 г. се случва още нещо. 
Хълмовете край град Майдан Шахр са набраздени с черни следи от експлозии, разказва журналистът от Си Ен Ен Сам 
Кайли. Последните талибански бойци са ударени от силите на Северния алианс и американски бомбардировачи. Следва 
тишина на бойното поле. Дълги колони от бойци с черни тюрбани тръгват спокойно към враговете си. „Какво се случи?“, 
питат се в редиците. „Обърнахме си тюрбаните“, отговаря някой. Без капка срам или съмнение, талибанските лидери 
решават, че е по-добре да минат на страната на победителите, отколкото да загинат безсмислено. Ядрото на талибаните 
обаче така и не се примирява. 
Кои са талибаните? 
Името им идва от думата талиб или ученик. Появяват се по време на гражданската война, последвала изтеглянето на 
съветските войски от Афганистан през 1989 г. Концентрирани са на югозапад и в граничещите с Пакистан територии. 
Идеологията им процъфтява първоначално сред учениците от ислямските училища, намиращи се основно в изгнание в 
Пакистан, където много бежанци търсят убежище от съветската инвазия през 1979 г. Подкрепяни с финансови средства от 
Персийския залив и пакистанското разузнаване, те създават своя версия на исляма. В страна, разяждана от корупция и 
омраза, мнозина разпознават алтернатива в тях. Възходът на талибаните започва през 1994г. и само за две години успяват 
да вземат властта в Афганистан. 25 години по-късно го правят отново. 
Какво провали талибаните преди 20 години? 
Афганистанското правителство винаги е било слабо, корумпирано, зависимо от външни сили за оцеляването си, 
разкъсвано от враждуващи фракции и подкопавано от местни полеви командири. Затова когато американците и техните 
съюзници изоставиха Афганистанската национална армия, единственият въпрос беше – кога командирите ѝ ще обърнат 
тюрбаните си. Когато през 2001 г. талибаните са прогонени, много афганистанци са уморени от средновековните 
тълкувания на шериата, но преди всичко са гневни заради унищожаването на изключително доходоносната търговия с 
опиум. На стойност 4 милиарда долара годишно, тя е основният износ за Афганистан и бизнес, който привлича широки 
слоеве в обществото. Талибаните си създават врагове у дома, именно заради прекъсването на търговията с опиум. Другото 
нещо, което афганистанците не могат да им простят, е подкрепата за Ал Кайда и Осама бин Ладен след атентатите от 11 
септември. 
Колко и какви са загубите през последните 20 години? 
Трудно е да се каже колко са загубените човешки животи, защото ако за коалиционните партньори се води статистика, за 
талибаните и цивилните това не е така. Според изследване на университета „Браун“, жертвите сред афганистанските сили 
за сигурност са 69 хиляди. По 51 хиляди са убитите сред цивилните и бунтовниците. Повече от 3500 съюзнически войници 
губят живота си в Афганистан след 2001 г., като 3000 от тях са американци. Над 20 хиляди американски войници са ранени. 
От 2012 г. 5 милиона души са били принудени да напуснат домовете си и никога не са успели да се върнат там, търсейки 
убежище в други части на Афганистан или в чужди държави. Отново според университета „Браун“ до 2020 г. САЩ са 
похарчили 978 милиарда долара, включително военни разходи и под формата на фондове за възстановяване за 
Афганистан и Пакистан, обобщава Би Би Си. 
Какво означава завръщането на талибаните в Афганистан? 

https://mfa.bg/bg/news/30779
https://mfa.bg/en/news/30780
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Талибаните нямат интерес към тероризма в международен план. Подкрепата им за Ал Кайда има исторически корени. Бин 
Ладен и съратниците му се бият рамо до рамо с афганистанските муджахидини по време на съветската окупация. Освен 
това културна традиция е гостите да получат закрила, а именно такъв е саудитецът Осама Бин Ладен. Затова е малко 
вероятно талибаните да подкрепят „Ислямска държава“, която до голяма степен се опитва да замени Ал Кайда. 
Още повече, че през последните години талибански бойци отблъскваха техните опити да завоюват позиции. Завръщането 
на талибаните е ужасяваща перспектива за жените в Афганистан. Когато бяха на власт, жените нямаха право да посещават 
училище, бяха скрити зад бурки и осъдени на живот у дома като притежания на мъжете. След отстраняването на 
талибаните от власт жените в Кабул можеха да започнат бизнес, да се включат в политиката и дори в управлението. Затова 
не е чудно, че стотици афганистанци се втурнаха към летището при новината за превземането на столицата. 
Талибаните обещаха да няма насилие и да спазват човешките права, но най-радикалните сред тях не отрекоха, че може да 
бъдат върнати ужасяващи наказания като рязане на крайници или екзекуции. Какви са уроците? Горчивият урок за Запада 
е, че талибаните умеят да чакат. А талибаните по-добре от всеки друг знаят, че отново са на върха, защото много войници 
обърнаха тюрбаните си, но няма да се поколебаят да го направят отново. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Изследване: Икономическата журналистика става все по-сложна 
В момента в икономическите науки се очертава златният стандарт - плуралистичната и ориентирана към 
бъдещето дисциплина 
Добрите журналисти трябва да могат да отразяват социално-икономическите тенденции в своите материали. 
Изискванията и реалността обаче често не съвпадат, например в бизнес журналистиката, се подчертава в проучване 
на германската фондация Otto Brenner. 
„Настоящите резултати от изследванията показват също, че някои въпроси от икономическата политика, като дебатите за 
справедливостта и неравенството, рядко се считат за журналистически теми“, се казва в проучването. Ако се търсят 
експерти за консултации в Германия, тогава става дума най-вече само за икономисти мъже, „които представляват сходни 
течения на икономическата теория, които са предимно пазарно ориентирани и критични към регулирането, държавата и 
преразпределението“. 
Авторът на изследването Валентин Сагвосдкин вижда като причина за едностранчивостта в бизнес журналистиката, по-
специално в Германия - недостатъците по време на обучението. Начинаещите бизнес журналисти почти не се обучават в 
разнообразието от икономически теоретични подходи. За изследването са разгледани над 300 модула от 17 курса в шест 
университета и три други висши училища в Германия. Резултатът: бизнес журналистическите подходи не се характеризират 
с широчина на съдържанието. 
Вероятно начинаещите бизнес журналисти едва ли са наясно, че тяхното обучение им предоставя малко специализирани 
знания от икономиката, а по-скоро неокласическа монокултура. Отразяването на икономиката, основано единствено на 
такава експертиза, в най-добрия случай е технически неадекватно, в най-лошия случай е непреднамерено политически 
оцветено. 
В резултат на това трудно биха могли да бъдат обяснени икономическите кризи. Анализът на дискурса показа, че по време 
на финансовата криза между журналистите преобладават две рамки на тълкуване. От една страна кризата се разглежда 
като „болест“ на една иначе идеална икономическа система. В другата интерпретационна рамка проблемът идва отвън и 
се описва като вид природно бедствие или военна атака. Журналистите не се интересували, че проблемите могат да се 
обяснят с противоречията на самия капитализъм. 
Някои теми дори се игнорират до голяма степен: „Оказа се, че темата за данъка върху имуществото и наследството е 
представена рядко в медиите, с изключение на кратки периоди от време: общо само в 0,2 до 0,6 процента от всички 
статии“. Ако въобще темата се разгледа, съдържателният фокус е предимно на партийно-политическо ниво, докато 
икономическият и социалният контекст почти не се обсъждат. 
Това, което обучението на бизнес журналисти все още не прави, отдавна е на дневен ред в икономиката: „В момента в 
икономическите науки се очертава златният стандарт - плуралистичната и ориентирана към бъдещето дисциплина“, каза 
Сагвосдкин. С оглед на коронавирусната и климатичната криза някои курсове и университети вече поставят особен акцент 
върху разбирането на кризите, трансформацията и устойчивостта. „Обучението по бизнес журналистика сега трябва да 
последва примера и да увеличи обхвата на представените перспективи“, пояснява Сагвосдкин. 
Междувременно за втори път водещият сайт за икономически новини Investor.bg съвместно с един от най-добрите бизнес 
университети у нас – Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), обявяват конкурс за студенти, които искат да 
придобият дълбоки познания в областта на финансите и бизнес средата. Той е част от образователната 
инициатива „Академия за финансови анализатори“, която Investor.bg учреди в началото на тази година по повод 
навършването на своята 20-та годишнина. 
Кандидатстването стартира на 2 август и ще продължи до 15-и септември, като ще предостави възможност на един студент 
да се обучава безплатно в магистърската програма “Финанси” във ВУЗФ, като сам избере дали да се включи в програмата 
през октомври 2021/2022г. или през февруари 2022г. 
Паралелно с това победителят ще може да прилага своите знания в реална среда като стажант във водещия икономически 
сайт Investor.bg и единствената бизнес телевизия у нас – Bloomberg TV Bulgaria, за което ще му бъде предложен 
стажантски договор. Асоциацията на европейските журналисти-България е специален партньор на инициативата. 
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По време на следването си победителят ще се запознае отблизо с изготвянето на финансови анализи и новини и ще има 
достъп до огромния обем от любопитни данни за финансовите и капиталови пазари в световен мащаб, работейки на 
терминалите на Bloomberg. 
Кандидатите трябва да изпратят есе на български език върху една от четири предварително предложени теми (до 3 
страници) и автобиография с данни за контакт до 15 септември на e-mail: academy@investor.bg . 
Темите, между които могат да избират, за да разработят своето есе са: 
Светът след Covid-19 - как ще се адаптират хората и обществата към живот в новата реалност? 
Как да се осигури растеж за българската икономика в условията на предстоящата тежка демографска криза?  
Да инвестираш в криптовалути - от екзотика до масова мода. 
Климатичните промени и влиянието им върху българската и глобалната икономика. 
Общите условия за участие в кампанията „Академия за финансови анализатори“ може да откриете ТУК. 
 
√ ЕС забравя собствените си стартъпи в борбата с гигантите от САЩ 
Стартъпите се борят от години за хармонизиране на законодателството на ЕС 
Годината е невероятна за европейските стартиращи фирми, но това не може да се види в поведението на Брюксел. 
В понеделник естонската фирма Bolt получи 600 милиона евро, за да стартира нова услуга за доставка на хранителни стоки. 
Длъжностните лица в Брюксел обаче са съсредоточени върху разследването на Европейската комисия относно 
планираното придобиване на Kustomer от Facebook, пише Investor.bg. 
Стартиращи предприятия от Европа събират повече пари с безпрецедентни темпове и се очертават като доминиращи 
играчи в свръхконкурентни области като финансови услуги и зелени технологии. Неумолимият фокус на изпълнителната 
власт на Европейския съюз (ЕС) обаче е върху опитомяването на американските Big Tech. Това, в съчетание със собствения 
опит на европейските предприемачи в Брюксел, може да остави стартъпите в Европа сами. 
Дигиталните ръководители на блока, включително еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер и комисарят по 
вътрешния пазар Тиери Брьотон, работят все по-усърдно в битката си срещу американските технологични гиганти и се 
срещат с изпълнителни директори като Пат Гелсинджър от Intel. Те обаче едва ли скоро са срещали шефовете на 
европейските еднорози - стартиращи фирми на стойност над 1 милиард долара, поне според програмите им за тази 
година. 
"Фиксация" 
Експертите казват, че фокусът върху ограничаването на най-големите, предимно американски, компании отнема от 
доброто, което политиците и регулаторите могат да направят за европейската индустрия. Дори Мария Габриел, комисар 
по иновациите и яростен поддръжник на стартиращите фирми, призовава за прекратяване на европейската „фиксация“ 
върху Силициевата долина. 
Стремежът към създаване на европейски Google "е загубен", коментира Габриел пред Politico през юни. "Не е нужно да 
губим време, защото няма да създадем европейски Google или Facebook. Нека бъдем реалистични по отношение на това“, 
допълва тя. 
И не е единствена. Инвеститорите са нетърпеливи да подкрепят твърдението, че европейските стартиращи фирми могат 
да спечелят битката в технологиите, стига да я подберат правилно. 
Тази година европейските компании получиха огромни инвестиции от 48 милиарда евро, почти три пъти повече пари, 
отколкото в същия период на миналата година. Европа представлява 18% от общото глобално финансиране за стартиращи 
фирми, което е най-големият дял досега. 
„Европа се превърна в един от по-интересните региони, в които американските фондове могат да дойдат и да инвестират“, 
казва Фират Илери, партньор в Hummingbird Ventures, един от първите поддръжници на британския гигант за доставка на 
храна Deliveroo. Според него за инвеститорите европейският пазар е по-малко прегрял и толкова по-привлекателен за 
участие в сравнение със САЩ и по-малко труден от пазара в Китай, Русия или Бразилия. 
Това обаче не се случва благодарение на ЕС. Системните проблеми, като липсата на хармонизация, означават, че 
стартиращите предприятия в блока трябва да изразходват много енергия за спазване на различни правила, като наемане 
на служители извън ЕС или възнаграждаване на служители с опции за акции. 
Стартъпите се борят от години за хармонизиране на законодателството на ЕС. Комисията казва, че е безсилна да направи 
каквото и да било, тъй като тя няма особено мнение по доста въпроси, вкл. данъчното облагане или имиграцията. 
Целия анализ може да прочетете на Investor.bg 
 
√ Икономиките на Италия и Испания очакват най-големи ръстове за близо половин век 
Добрите прогнози са в контраст с по-лошите перспективи за Германия  
Италия и Испания ще отбележат най-бързите темпове на икономическа експанзия тази година от повече от четири 
десетилетия, което ще помогне на страните да преодолеят дълбоката рецесия през миналата година. 
Брутният вътрешен продукт на Испания ще се увеличи с 6,2% през 2021 г., докато Италия ще регистрира темп от 5,6%, 
според проучване на икономисти на Bloomberg, публикувано в понеделник. Това е увеличение съответно с 0,3 и 0,6 
процентни пункта в сравнение с проучване, публикувано през юли. 
По-добрите перспективи подчертават как Южна Европа, години наред свързана с дългови кризи и икономическо 
неразположение, може да обърне страницата. 
Това е особено важно за Италия, тъй като тя се стреми да намали дълговото бреме, което е толкова високо, че някои се 
опасяват, че това в крайна сметка може да представлява екзистенциална заплаха за еврозоната. 

https://www.investor.bg/akademiia/510/a/akademiia-za-finansovi-analizatori-reglament-i-kak-da-se-vkliuchite-332889/
https://www.investor.bg/analizi/262/a/es-e-obseben-ot-big-tech-no-zabravia-sobstvenite-si-startypi-332992/?page=1
https://www.investor.bg/analizi/262/a/es-e-obseben-ot-big-tech-no-zabravia-sobstvenite-si-startypi-332992/?page=1
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Двете икономики се възстановяват, след като миналата година пострадаха най-много в региона, когато строгите 
ограничения предизвикаха хаос на бизнеса и жизненоважната туристическа индустрия. Отскокът се подхранва отчасти 
заради облекчаването на ограниченията и плановете за милиарди евро инвестиции като част от фонда за възстановяване 
на Европейския съюз. 
 

 
 
Все още има причини този сценарий да не се случи. Никола Нобил от Oxford Economics, който повиши прогнозата си за 
растеж в Италия до 6,1%, заяви, че перспективите остават „силно зависими от развитието на пандемията“. 
„Разпространението на делта варианта вероятно ще предизвика скок в случаите на Covid, но напредъкът с 
ваксинациите означава, че всички нови вълни трябва да бъдат значително по-малко смъртоносни от предишните“, 
смята той. 
Друг проблем е дали Испания и Италия ще насочат ефективно средствата към проекти, които ще повишат средносрочните 
перспективи за растеж, предвид лошите им резултати в изразходването на средства от ЕС. 
Розовите прогнози са в контраст с по-лошите перспективи за Германия, най-голямата икономика в Европа и нейния 
традиционен двигател на растежа. Икономистите, анкетирани от Bloomberg, намалиха прогнозите си за август за годишния 
ръст на БВП на страната тази година с 0,2 процентни пункта до 3,2%. 
Очаква се цялата еврозона да нарасне с 4,7% през 2021 г. и 4,4% през следващата година. 
 
√ Зрелищната победа на талибаните силно накърни световната позиция на САЩ 
Tалибаните отново са на власт по-малко от месец преди годишнината от атентатите на 11 септември 2001 г. 
След двайсетгодишно присъствие в Афганистан най-дълго водената от САЩ война приключва с лесна победа на 
талибаните, която трайно ще помрачи имиджа на първата световна сила. 
Вчерашното поражение на афганистанското правителство и на армията му, финансирана от Вашингтон, бягството на 
президента Ашраф Гани от страната, евакуирането на персонала на американското посолство с хеликоптери - тези 
исторически факти може да натежат далеч повече от уверенията на правителството на Байдън за "успешна" мисия, пише 
Шон Тандън от AFP. 
С талибаните отново на власт и на по-малко от месец преди годишнината от атентатите на 11 септември 2001 г. може да 
се очаква пак да бъде поставен твърдо въпросът "защо" - защо изгубиха живота си тези около 2500 американци? Защо 
начинанието струва на САЩ повече от 2 трилиона долара? 
Някои вече се тревожат - като републиканката от Конгреса Лиз Чейни, - че разгромът може да разстрои действията на 
Вашингтон на един или друг театър в чужбина, тъй като САЩ не вдъхват вече същия страх на своите противници. 
"Това е непростимо. Това е катастрофално. И това носи последици не само за Афганистан, не само за войната срещу 
тероризма, но и в глобален план за ролята на Америка в света", заяви вчера Лиз Чейни. 
Поражението на американците означава, "че противниците на Америка знаят, че могат да ни заплашват, а нашите 
съюзници се питат тази сутрин дали могат да разчитат на нас за каквото и да било", възмути се парламентаристката. 
Хусаин Хакани, бивш посланик на Пакистан в САЩ, потвърждава думите ѝ. "Доверието към Америка като съюзник е 
накърнено заради начина, по който афганистанското правителство бе изоставено по време на преговорите в Доха", 
коментира той поредицата международни срещи в Катар, приключила с провал. 
По думите на Хакани, днес експерт в института "Хъдсън", начинът, по който талибаните са разигравали на тези срещи 
американските делегати, "ще насърчи и други (страни) да се впуснат в такава дипломация на уловките". 
Двусмислено послание към Китай 
В своя защита администрацията Байдън ще може да повтаря, че споразумението от Доха е договорено през управлението 
на Доналд Тръмп и повечето американци са против "безкрайните войни". 
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Тръмп обаче разчита, че ще успее да изкара виновен единствено своя приемник. "Това, което Джо Байдън направи с 
Афганистан, е нещо легендарно. Този разгром ще остане сред най-големите в американската история", подигра го вчера 
експрезидентът републиканец. 
От своя страна държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън се опита вчера да отхвърли сравненията с падането на Сайгон 
през 1975 г. 
"Отидохме в Афганистан преди 20 години с една мисия и мисията бе да си уредим сметките с онези, които ни 
атакуваха на 11 септември. Изпълнихме тази мисия", заяви той. 
Но да останем в Афганистан за неопределено време "не е в нашия национален интерес", добави той и припомни, че в 
момента САЩ се стремят да съберат средства, с които да парират агресивната политика на Китай в Тихия океан. 
"Няма нищо, което повече би зарадвало стратегическите ни конкуренти от това да ни видят затънали в Афганистан за още 
5, 10 или 20 години", подчерта Блинкън. 
Китай, смятан от Вашингтон за страна съперник номер едно, започна вече да се възползва от ситуацията, показва анализ, 
поместен в държавния в. "Глобал таймс". 
Според изданието, известно с националистическия си тон, примерът с Афганистан сочи до каква степен САЩ са "играч, 
недостоен за доверие, който винаги изоставя партньорите и съюзниците си, преследвайки собствени интереси". 
Но според Ричард Фонтийн, експерт от Центъра за нова американска сигурност, би бил опростенчески изводът, че 
афганистанското поражение може да окуражи Пекин за намеса срещу Тайван - остров, смятан от КНР за неин, но с 
потенциал за отбрана, изграден с американска военна техника. 
Напротив, смята специалистът - Китай може би ще съзре в скъпоструващото изтегляне от Кабул знак за твърдо намерение 
на Вашингтон да се фокусира в бъдеще пак върху Пасифика. Фонтийн отбелязва впрочем, че оправданието с концентрация 
на усилията отново върху Пасифика може би няма да струва много, ако бъдат подновени атентатите, кроени на 
афганистанска земя - талибаните все още не са скъсали категорично с Ал Кайда. 
 
√ Група милионери в САЩ настояват за еднократен 99% данък върху милиардерите 
Според данни богатството на милиардерите е нараснало с общо 5,5 трилиона долара по време на пандемията  
Докато глобалната пандемия от COVID-19 е опустошителна за повечето хора по света, за милиардерите това е период на 
разцвет. Според данни от Oxfam, Алианса за борба с неравенството, Института за политически изследвания и 
Патриотичните милионери богатството им е нараснало с общо 5,5 трилиона долара от началото на пандемията, пише Fast 
Company. 
И точно тези групи сега призовават за еднократен данък върху милиардерите, за да помогнат за спирането на 
опустошително въздействие на пандемията върху икономиката и здравето на останалите хора на планетата. 
Групите призовават за еднократен 99% данък върху богатството, което милиардерите са натрупали по време на 
пандемията, което би събрало 5,4 трилиона долара. Това от своя страна ще бъде напълно достатъчно, за да покрие 
разходите за пълна ваксинация на всеки човек на планетата, като същевременно ще стигне и за даването на грант в размер 
на 20 000 долара за всички хора на планетата, които са останали без работа по време на COVID-19. 
Ако 99% данък върху печалбите на милиардерите по време на пандемията изглежда много, Oxfam и другите групи 
посочват, че дори след еднократния данък, 2690 милиардери в света все още ще бъдат с 55 милиарда долара по-богати, 
отколкото преди пандемията да опустоши света. 
Както посочва председателят на „Патриотичните милионери“ Морис Пърл, еднократният данък върху най-богатите има 
дълга прецедентна история: „След Първата и Втората световна война еднократните данъци върху богатството бяха 
наложени в редица европейските страни и Япония за финансиране на реконструкцията. Франция например след Втората 
световна война облага с данък прекомерното нарастване на богатството по време на войната в размер на 100%. След 
световната финансова криза от 2008 г., държави като Исландия въведоха временни данъци върху богатството, за да 
помогнат за запълването на публичната хазна. 
Групите посочват също, че богатството на милиардерите се е увеличило повече през последните 17 месеца, отколкото през 
последните 15 години взети заедно. След началото на пандемията са се появили 325 нови милиардери. 
„Милиардерът Джеф Безос може да плати за ваксинацията на цялото население по света, но въпреки това предпочита да 
изхарчи парите си за пътуване в космоса. COVID-19 увеличава пропастта между богати и бедни“, заяви Макс Лоусън, 
лидер в глобалната политика за неравенство на Oxfam International в призив за създаване на еднократен данък върху 
богатството. 
„Огромните нива на богатство, спечелени от пандемията от шепа мега-богати индивиди, трябва незабавно да бъдат 
обложени с данък 99%, който ще е достатъчен, за да се ваксинира глобалното население и да помогнат на милиони 
работници, които са загубили работата си поради COVID-19 ситуацията", допълни още той. 
"Само с този вид радикални и прогресивни политики ще можем да се борим с неравенството и да сложим край на 
бедността.“ 
 
√ Китай показа новите правила в интернет сектора 
Междувременно, китайските държавни медии призоваваха за изчистване на поведението на онлайн феновете  
Китайските регулатори издадоха във вторник обширен набор от проекторегламенти за интернет сектора, забраняващи 
нелоялната конкуренция и ограничаващи използването на потребителски данни, което е последният ход в репресиите 
срещу мощните технологични компании в страната. 
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Според документ, публикуван на уебсайта на Китайската държавна администрация за регулиране на пазара (SAMR), бизнес 
операторите не трябва да използват данни, алгоритми или други технически средства, за да привличат трафик или да 
влияят на избора на потребителите. 
Те също така не могат да използват технически средства за незаконно улавяне или използване на данни на други бизнес 
оператори. 
Регулаторът каза също, че фирмите не могат да използват технологични средства за злонамерено налагане на 
несъвместими бариери пред други законни интернет продукти и услуги. 
В случаи на нарушения могат да бъдат наети за одит на данните институции на трети. 
Предложените разпоредби идват, след като SAMR наложи разнообразни ограничения и наказания на технологичните 
гиганти в опит да ограничи антиконкурентното или монополното поведение. 
През април, след многомесечно разследване, SAMR глоби гиганта за електронна търговия Alibaba Group Holding Ltd с 
рекордните 2,5 милиарда долара за участие в нелоялна конкуренция. 
През юли регулаторът нареди на компанията за социални медии Tencent Holdings Ltd да прекрати ексклузивните лицензи 
за определени песни в своята услуга за стрийминг на музика, а също така блокира сливането между две компании за 
стрийминг на игри, което Tencent беше ръководил. 
Понастоящем правилата са отворени за обществена обратна връзка преди крайния срок от 15 септември. 
Междувременно, китайските държавни медии призоваваха за изчистване на поведението на онлайн феновете. 
Нерационалното и нежелателно поведение на онлайн феновете в Китай пречи на социално-икономическия и културния 
ред и трябва да бъде разгледано и коригирано, се казва в коментар в официалния вестник на комунистическата партия 
People's Daily. 
"Следването на звезди е личен избор, но не трябва да се преминават границите“, се казва в коментара. 
Фен групите представляват значително предизвикателство предвид „преплетени вериги от капитали и интереси“, както и 
„нежелани тенденции“, включително поклонение на парите, отбелязва вестникът и добавя, че те се състоят предимно от 
тийнейджъри, нуждаещи се от положителни насоки. 
„Следващата стъпка е да продължим да засилваме регулацията ... и да формираме дългосрочни механизми, така че тези, 
които пресичат границите, да плащат цената, а тези, които незаконно търсят печалба, ще бъдат наказани“, се казва в него. 
Коментарът беше последният в поредица от редакционни статии, публикувани в държавните медии през последните 
седмици, призоваващи онлайн платформите да овладеят свръх популяризирането на известни личности, и да се 
предприемат мерки за репресии срещу индустрии като игрите и алкохола. 
 
√ Индия ще инвестира $1,4 трлн. в инфраструктурата, за да спаси икономиката си 
Правителството също настоява за реформа на трудовото законодателство, селското стопанство 
Индия има за цел да инвестира 100 трилиона рупии (1,35 трилиона долара) в инфраструктура, за да стимулира 
икономическия растеж и да създаде работни места, заяви премиерът Нарендра Моди в неделя, определяйки 
националните приоритети на 75-ия Ден на независимостта на страната. 
Инвестициите ще бъдат направени в логистичния сектор на Индия, за да се подпомогне интегрирането на различните 
видове транспорт на страната, каза Моди в национално обръщение от историческия Червен форт в столицата Ню Делхи.  
„Това ще намали времето за пътуване и ще увеличи производителността на индустрията. Това ще помогне на индийската 
индустрия да стане глобално конкурентоспособна и да развие бъдещи икономически зони", каза Моди, цитиран от 
Bloomberg. 
Индия планира да привлече инвестиции в производството, за да подкрепи своята пост-пандемична икономика, тъй като 
се конкурира за световните вериги на доставки, които искат да напуснат Китай. 
Моди миналата седмица призова за цел от 400 милиарда долара износ тази финансова година, след като 
миналогодишният износ спадна със 7,2% до 290,6 милиарда долара. 
Правителството също настоява за реформа на трудовото законодателство, селското стопанство и да измени данъчното 
законодателство на фона на нарастващите рискове за растежа, включително инфлацията. 
Преход към зелена енергетика 
Моди има за цел да намали вноса на енергия от Индия през следващите 25 години като част от целите на страната за 
въглеродна ефективност. 
„За да може Индия да разчита на себе си, е наложително тя да стане енергийно независима. Индия ще стане енергийно 
независима до 100-ия си Ден на независимостта." 
Пътната карта за енергийна самостоятелност включва превръщането на Индия в глобален център за зелен водород и 
стремежа железниците й да бъдат с нулеви емисии на въглерод до 2030 г., каза Моди. 
Индия, третият по големина консуматор на енергия в света и вносител на петрол, купува 85% от нуждите си от петрол и 
плаща 12 трилиона рупии годишно за внос на енергия, каза Моди и добави, че правителството се фокусира върху 
разширяването на употребата на газ и електромобилите. 
Тъй като глобалните инвеститори все повече ограничават подкрепата за компании, допринасящи за въглеродния 
отпечатък, правителството на Моди ще стимулира индийския бизнес да премине изцяло към възобновяема енергия. 
Страната планира да разшири капацитета си за възобновяема енергия почти пет пъти до 2030 г., за да изпълни своите цели 
за декарбонизация. 
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Мениджър 
 
√ Президентът: Кризите повишават необходимостта от редовен кабинет  
Започнаха новите консултации при президента за съставяне на правителство. Първи за днес бяха планирани 
представителите на "Има такъв народ". От страна на ИТН на срещата присъстваха Тошко Йорданов, Филип Станев и 
Виктория Василева. 
"Това е втори цикъл консултации, които започвам с парламентарно представените политически партии в 46-ото НС за 
съставяне на редовен кабинет. Отговорността, която получихте при връчването на първия мандат за съставяне на 
правителство не се реализира. Явно и политическата ситуация се изостря, но се изострят и кризите, пред които е изправена 
България. Това повишава още повече необходимостта да имаме редовен кабинет", заяви президентът Румен Радев пред 
членовете на ИТН.  
Той призова да се отнасят изключително отговорно за възможностите за диалог, компромиси и консенсус, така че да се 
състави редовен кабинет в рамките на това Народно събрание.  
"Нееднократно заявих, че трябва да изчерпаме всички възможности. Затова провеждам и тези консултации. Затова за нас 
е важно да чуем и вашата формула за взаимодействия с другите парламентарно представени политически сили, така че да 
може да се намери верния път и да имаме успех в съставяне на кабинет в рамките на това 46-то НС", каза още Румен Радев.  
Председателят на ИТН Тошко Йорданов заяви пред президента, че са опитали да съставят правителство, но са били 
предадени в средата на разговорите. "Факт е, че страната е изправена пред поредица от кризи. Вчера в тази зала на КСНС 
стана ясно, че нещата могат да се решат в парламента. Що се отнася до съставяне на правителство - опитахме, но бяхме 
предадени в средата на разговорите. Оттук нататък в парламента има още 5 партии със 175 депутати. Има огромно 
мнозинство, което може да състави кабинет. Отговорността е пред тях", обясни Тошко Йорданов.  
"Явно това ще бъде обект на трудни диалози и консенсус, но все пак ви окуражавам да опитате", призова Радев. Той отново 
напомни, че парламентът има отговорности и трябва да свърши неотложна работа, като най-малкото да актуализира 
бюджета и да се отнесе с отговорност към Плана за възстановяване и устойчивост. 
 
√ Без съгласие и обща позиция приключи Консултативният съвет при президента  
Свиканият от президента Радев Консултативен съвет за национална сигурност приключи след няколко часа заседание без 
постигане на консенсус, съобщи председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова. "Консенсус на КСНС не се постигна, 
няма да има общо становище, което да бъде изразено публично", каза тя на излизане от "Дондуков" 2. 
По думите й трябва бързо да се задвижи конституционната процедура по връчването на мандатите. На България е нужно 
спешно правителство, три партии вече са заявили, че са готови да предложат състав на МС, каза Атанасова. 
"Не бива да се бави връчването на мандата нито на втората, нито на третата политическа сила", посочи тя.  "Президентът 
да ни връчи мандата, ние бързо ще го върнем", обеща Атанасова. Тя сподели още, че всички са изразили становище, че не 
бива аткуализацията на бюджета да се обвързва с конституционната процедура за връчване на мандатите за съставяне на 
правителство. 
Най-наболелият проблем според нея е мигрантската криза. Поискахме изслушване от Рашков за миграцията преди 
седмица и тогава стана ясно, че бежанските центрове са пълни на 95% и ще трябват нови, коментира още Атанасова. 
"Заседанието не започна добре, някои колеги искаха Кирил Петков да не присъства", съобщи лидерът на БСП Корнелия 
Нинова. Тя потвърди думите на Десислава Атанасова, че не е постигнат консенсус по темите от дневния ред на днешния 
КСНС. "Не стигнахме до общо заключение, че актуализацията на бюджета е необходима", посочи тя. БСП принципно е "за 
актуализация на бюджета, уви, май малко бяхме такива, но това се постига в парламента", каза Нинова. Левицата все пак 
има забележки по исканата актуализация и ще внесе своите корекции, когато се стигне до обсъждане в парламента. 
"Сериозно обсъдихме, че в приходната част се очакват 454 милиона и тези приходи са под въпрос дали ще дойдат, тъй 
като те са от Плана за възстановяване. Настояхме да се извади тази сума, защото не е сигурно, че ще пристигнат тези пари. 
Второ, няма уж да да се дават 16 милиона лева за ваксини, при условие, че даряваме своите ваксини на трети страни. 
Поставих също въпроса за парите на хората, които строят пътищата", посочи Корнелия Нинова. 
"Получихме достатъчно информация, за която не мога да говоря пред вас, тъй като е класифицирана", заяви още тя в 
отговор на въпрос за втората обсъждана тема на заседанието на КСНС - мерки за противодействие на засиления 
миграционен натиск през границата на Република България с Република Турция. Ситуацията наистина е тревожна, 
обсъдихме мерки, коментира лаконично тя. 
 
√ Пеканов призова депутатите да се обединят и да актуализират бюджета  
Ситуацията в страната е трудна и тежка и се присъединявам към призива на моите колеги, че актуализацията на бюджета 
е важна. Това заяви в ефира на Нова телевизия вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
"Важно е да има и редовен кабинет. Защо - както се аргументира и финансовият министър Асен Василев - средства има, но 
ние имаме нужда от санкция от парламента. Важно е парламентарните групи да се обединят по някакъв начин и 
актуализацията да се случи, за да стигнат нужните средства до бизнеса, гражданите и пенсионерите", добави Пеканов.  
Стабилен и редовен кабинет, по думите му, трябва да има в обозримо бъдеще и заради Плана за възстановяване и 
устойчивост. "Средствата за България не са застрашени, те са си там. В момента, в който изпратим Плана и той бъде 
одобрен, ще получим първата част", обяви той.   
Рискове заради забавянето обаче имало, обясни Пеканов. "Законовите промени трябва да минат през парламента. Тоест, 
всичко, което сме заложили - парите по него ще дойдат, когато го изпълняваме. При липса на парламент значи, че 
реформите, заложени да се случат до края на тази година, няма да се случат. Това ще означава, че и част от парите няма 
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да дойдат тази година. Чисто технически - липсата на парламент буди някои притеснения в европейските партньори, 
защото нямало как реформите да се случат", уточни още вицепремиерът.  
 
√ Кирил Петков: Президентът показа, че е отговорен политик във връзка с големите теми  
Много се страхувам, но не за правителството, страхувам се за хората, които ще очакват подкрепата. Имаме средства, но 
трябва да бъдат изхарчени. Парламентът трябва да каже – да може да ги изхарчите. Нека направят своите корекции, нека 
дебатират, но е важно да не вземе да се случи така, че следващата седмица не формират комисии и няма дебат по 
бюджета. Ще се окаже, че едно следващо служебно правителство трябва да управлява кризи без нито един лев. Това заяви 
в ефира на Нова телевизия министърът на икономиката Кирил Петков.  
Той коментира и случилото се на КСНС вчера. "Казусът с гражданството ми започна от "Има такъв народ". После те се 
координираха с ГЕРБ, а вчера го направиха и с ДПС. Почувствах, че съм си свършил работата добре, щом тези партии се 
координираха толкова бързо. Вчера беше показателно, когато се проведе гласуване дали да участвам в КСНС. Аз не съм 
постоянен член на този съвет и трябва да се гласува дали да бъда приет. Имах важен доклад свързан с националната 
сигурност и членовете трябваше да гласуват дали да бъда допуснат до заседанието. Гласовете против бяха от – ГЕРБ, "Има 
такъв народ", ДПС и БСП. "За" бяха от "Демократична България", формацията на Мая Манолова, президентът и всички 
останали членове на КСНС", разказа икономическият министър.  
Петков похвали Румен Радев, защото вчера той е бил "отговорният политик във връзка с големите теми". "Той не позволи 
КСНС да се превърне в дебат за гражданството ми. От негова гледна точка се видя една принципна позиция", каза още 
Петков. Той обаче изрази недоумението си от поведението на ГЕРБ и ИТН, чиито представители продължили да говорят, 
че не са съгласни с актуализацията на бюджета по никакъв начин. 
"Стоях и не можех да повярвам, че това са хората, които са национално отговорни за всички наши бъдещи решения като 
държава. Недоумявах, когато Тошко Йорданов каза, че COVID-19 пенсиите не го интересуват, а само бежанската криза", 
каза Кирил Петков. 
Той обясни, че няма канадски паспорт в себе си. "Той и сертификатът ми за гражданство са предадени на канадските 
власти", посочи Петков. По думите му, той лично не е подавал документи за това гражданство. "То е придобито от мен 
заради моите родители. Направил съм всички стъпки по административен път, за да се откажа от него. Според мен и 
решение 15 от 1995г. на Конституционния съд, "чуждото, освен българско, гражданство на едно лице е въпрос на собствен 
избор. То не е външно натрапено качество на българския гражданин. Когато той желае да участва в упражняването на 
властта в България, достатъчно е да се освободи от чуждото си гражданство и да запази само българското", коментира 
Петков.  
 
√ ББР е гарантирала кредити за 320 млн. лв. от началото на пандемията  
На над 320 млн. лв. възлизат кредитите, които са били отпуснати на бизнеса с гаранции, предоставени от Българската банка 
за развитие, съобщи институцията. 
Общият размер на кредитите, отпуснати на физически лица по програмата за помощ на пострадалите от 
противоепидемичните мерки срещу COVID, надхвърля 250 млн. лева. От тях са се възползвали общо 52 555 души, което 
прави средно по 4800 лв. на човек. 
Продължава и търсенето на безлихвени заеми по гаранционната програма в подкрепа на хора, лишени от възможността  
да полагат труд поради пандемията, съобщават още от банката. 
ББР продължава да осигурява ликвидност и сигурност за фирмите, засегнати от пандемията от COVID-19. През месец юни 
ББР е осигурила гаранции по кредити за бизнеса на обща стойност 24 млн. лв. по сключени 151 договора. 
През юли банките-партньори по антикризисната програма са получили от ББР потвърждение за гарантиране на 94 кредита 
на стойност над 23 млн. лв. Документи за кандидатстване за финансирането се подават в офисите на 8-те банки-партньори: 
БАКБ, Инвестбанк, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ПИБ, Алианц Банк и ОББ. Кредитите се одобряват и 
отпускат от търговските банки, като ББР осигурява ганранции при липса на достатъчно обезпечение от бизнеса. 
 
√ Инфлацията достигна 3%, храните поскъпнали с 2%  
Годишната инфлация към края на месец юли е била 3%, показват данните на НСИ. Само в рамките на месеца цените в 
основната потребителска кошница са нараснали с 0,8%. 
Това е най-високата инфлация от началото на глобалната пандемия през март 2020 г., когато свитото потребление и 
несигурността предизвикаха спад на цените. Инфлацията нараства вече шести месец поред.   
Според данните хранителните продукти и  безалкохолните напитки са повишили цената си с 1,8% през последните 12 
месеца. 
Най-голямо повишение има в цените на следните отрасли:  транспорт (14% ръст спрямо юли 2020 г.), развлечения и култура 
(6% ръст) и образование (5% ръст). Според НСИ годишният ръст на „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ е 
само 4,4% за последните 12 месеца. Това е отчетено, въпреки че по данните на НСИ отделните компоненти на този сектор 
бележат значително поскъпване – например газообразни горива с 47% на годишна база и  топлоенергия с 14%. 
При стоките  най-голям ръст има при  животински и растителни масла 25%, горива и смазочни материали 25%, пътнически 
транспорт 14%, застраховки, свързани с транспорта 17%, финансови услуги 6%. 
Цената на книгите се е повишила с 9%, въпреки че ДДС за тях беше намален миналата година от 20% на 9%.   
Понижение на цената има при някои сегменти – например съобщения:спад от 4%, плодове - спад от 7%, обувки - спад 1,5%, 
други медицински продукти - 12%, телефонни апарати 8%, услуги по краткосрочно настаняване – спад с 12% на годишна 
база. 
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√ Безработицата през юли се понижи до 5%  
Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през юли достигна рекордните за 
месеца 5.0%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Понижението спрямо предходния 
месец е с 0.2%, а спадът на годишна база е с 2.9 процентни пункта – от 7.9% през юли 2020 г. до 5.0% през юли 2021 г. В 
сравнение с края на юли 2019 г. – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се 
понижава с цели 0.3 пункта. 
Регистрираните безработни през месеца са 165 134, което е с 5 582 по-малко от юни и с 93 419 или с 36.1% по-малко в 
сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през юли са се регистрирали нови 20 451 безработни, като намалението е 
с 90 лица спрямо предходния месец, а спрямо юли 2020 г. се наблюдава спад от 7 613 лица. Други 662 души от групите на 
търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца. 
През юли 17 856 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта 
отчитат намаление на броя им с 8 234 спрямо юни и намаление от 9 567 спрямо същия месец на предходната година. Други 
474 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по 
труда. 
75.2% от започналите работа през юли са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на 
преработващата промишленост – 22,5%, следвани от търговията с 14,8%, хотелиерството и ресторантьорството с 13,3%, 
държавното управление – 6,5%, строителството – 5,7%, селското, горското и рибното стопанство – 4,6%, хуманното 
здравеопазване и социалната работа с 3,8%, административните и спомагателните дейности – с 3.7%, транспорта  - с 2,9% 
др. 
4 423 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 530 по програми 
и мерки за заетост и 3 893 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост 
за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на повече от 32 000 
безработни лица, като само през юли са сключени трудови договори с нови 1 864 безработни.  
Продължава изплащането на средства по антикризисната мярка за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатата 
вече 60/40. Така чрез нея през месеца повече от 79 000 заети получиха своите финансови компенсации от държавата. 
Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в 
принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията 
от COVID-19, осигури до края на юли средства на близо 58 000 заети лица. 
Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 15 700 или с 3 928 (20.0%) по-малко от предходния 
месец и с 649 (4.0%) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика 
са заявени в преработващата промишленост (30.8%), следват хотелиерство и ресторантьорство (12.1%), търговията, 
ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.9%), образование (9.2%), административните и спомагателните дейности 
(8.5%) и държавното управление (6.8%). 
Най-търсените професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в 
сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; 
преподаватели; продавачи; персонал, полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, 
облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; водачи 
на МПС и подвижни съоръжения и др.  
 
√ Спецпрокуратурата разследва депутат за пране на пари  
Специализираната прокуратура е образувала разследване във връзка с евентуално извършено престъпление от страна на 
народен представител с инициали Л.И. Това обясни за БТА говорителят на Специализираната прокуратура прокурор Христо 
Кръстев. 
Досъдебното производство е било образувано във връзка с проверка, извършена от КПКОНПИ, постъпила в прокуратурата 
в средата на юли месец. Наблюдаващият прокурор е преценил че има данни за евентуално извършено престъпление по 
чл. 253 от НК - пране на пари. 
Нова телевизия съобщава, че става въпрос за депутата от ГЕРБ-СДС Лъчезар Иванов. 
В коментар за в. "24 часа" народният представител, който е член на парламента още от 41-о Народно събрание до днес 
заявява, че е научил от медиите за започналото разследване, но няма притеснения и е готов да съдейства изцяло. Той 
споделя още, че не е викан на разпит и е предал сам на антикорупционната комисия нужните документи.  Преди около 
месец "Свободна Европа" съобщи, че спецслужбите разследвали Лъчезар Иванов за внушителна печалба от 
консултантската му дейност за американската компания, разработваща лекарства, Enzolytics. Вместо с пари обаче от 
компанията му заплащали с акции, които преди 3 години били много под 1 цент, а цената им рязко се повишила в началото 
на тази година. Част от тях Иванов продал на фондовата борса в Ню Йорк. Лъчезар Иванов твърди, че няма извършено 
престъпление от негова страна и редовно е обявявал прозрачно доходите си. 
 
√ Цената на руския газ за Европа достигна исторически рекорд  
Цената на природния газ в Европа достигна исторически рекорд, предаде руската информационна агенция РИА Новости. 
Един куб. м. газ на най-голямата европейска борса за енергийни доставки – TTF в Нидерландия – за доставки през 
септември достигна 586 долара (498 евро) или 48 евро на kWh. Така, само за ден цената на газа в Европа се повиши почти 
със 7,7 процента спрямо котировките при закриването на предходната сесия. 

https://nova.bg/news/view/2021/08/16/336880/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8/
https://www.24chasa.bg/novini/article/10087925
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Това стана след като руският монополист в доставките на газ Газпром взе решение да не участва както досега в търговете 
за капацитета на газопровода през Украйна. Така руската компания даде сигнал, че ще ограничи доставките на газ, а цената 
на синьото гориво се увеличи в рамките на деня от 550 долара на куб. м. на над 580 долара. 
Въпреки че газопреносната система на Украйна (ТСОУА) предложи в понеделник договори за пренос на 15 млн. куб. м. на 
ден, Газпром купи само 0,65 млн. куб. м. на ден. Това представлява малко повече от 4% от целия свободен капацитет.По-
рано днес бе оповестено, че Газпром е резервирал само 4,3 процента от допълнителните мощности за транзит на газ през 
Украйна през септември. 
В последните три месеца Газпром традиционно купуваше пълния обем на предоставения транспортен капацитет на 
украинската газопреносна система. 
Цените на газа в Европа растат и на фона на аварията в завода на Газпром в Ямало-Ненецкия автономен район на 5 август. 
Съоръжението е собственост на дъщерната компания Газпром преработка и е основен производител на висококачествени 
преработени продукти от въглеводородните суровини в района. Изпомпването на газ през транснационалния газопровод 
"Ямал - Европа" (преминаващ през територията на четири страни - Русия, Беларус, Полша и Германия - бел. ТАСС) също 
остава ниско - около 0,93 милиона кубични метра на ден. Изпомпването по "Северен поток" остава без промяна. Газпром 
заяви, че продължава да изпълнява всичките си задължения към европейските потребители. 
 
√ Кипър насърчава използването на повече електромобили  
Пощенските служители в Кипър се качват на електрически мотоциклети, държавният автопарк се подменя с електроколи. 
Значителни промени в транспорта в страната предстоят с обявената от правителството амбициозна програма за 
насърчаване на използването на електрически превозни средства. 
До 2 години правителството заменя мотоциклетите и мотопедите на обществени служби в Кипър с електрически, 
включително 100% от използваните в системата на кипърските пощенски услуги. Ще бъдат закупени 28 електрически 
автобуса за обществения пътнически транспорт, предава БНР.  
"Кипър се стреми електрическите превозни средства да представляват 25% от новите регистрации до 2030 г., а в същия 
период всички новозакупени държавни превозни средства да бъдат електрически", съобщи министърът на транспорта 
Янис Карусос. 
В момента в страната са регистрирани малко над 200 електрически превозни средства, а целта е до 10 години те да са 
около 36 000. 
За постигането на тези цели за електронна мобилност в Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени 
близо 39 млн. евро, посочи министърът.  
30 млн. евро ще бъдат дадени като стимули за закупуването от частни лица и фирми на електрически коли, мотопеди, 
мотоциклети и велосипеди. 
Над 4 млн. евро са предвидени за инсталиране на 1000 зареждащи станции в публично достъпни места, които трябва да 
са готови до 5 години. 
 
√ Бразилия удвои златните си резерви  
Централната банка на Бразилия на практика е удвоила златните резерви на страната от май месец насам, които са 
достигнали 129,7 тона, съобщи в. "Корейо Бразилиенсе", цитиран от ТАСС. 
За три месеца националната банка е закупила 62,3 тона злато на международния пазар. Най-голямото попълване на 
резервите е било през юни - 41,8 тона благороден метал. През май централната банка е купила 11,9 тона, а през юли - 8,5 
тона. Така златните резерви на страната са скочили с 92,4 процента, а стойността им в долари, като се вземе предвид 
поскъпването на този актив, с нараснала с цели 98,5 процента, отбелязва БТА. 
От ноември 2012 година до април тази година бразилската централна банка не беше предприемала стъпки за увеличаване 
на обема на златните резерви. Международните златно-валутни резерви на страната към края на юли се изчисляват на 
355,7 милиарда долара. Делът на златото е нараснал до 2,1 процента (7,596 милиарда долара). 
 
√ Недостигът на чипове бави доставките на някои компютри и повишава цените  
Ако в продължение на месеци производителите на автомобили изживяваха драмата с липсата на полупроводници, сега 
производителите на компютри, мобилни телефони и друго оборудване за потребителска електроника бият алармата. Те 
нямат достатъчно чипове, за да отговорят на търсенето, а разходите им скачат нагоре поради поскъпването на някои 
компоненти. Последиците? Сроковете за доставка на оборудването се удължават по тревожен начин и клиентът в крайна 
сметка ще плати повече за устройствата, пише cincodias.elpais.com.  
Микако Китагава, директор на изследванията в Gartner, наскоро увери в доклад на консултантската компания, че 
глобалният недостиг на полупроводници и последващите ограничения в доставката на компоненти удължават времето за 
изчакване за някои модели бизнес преносими компютри до 120 дни. Според него това е довело до увеличаване на цените 
в сметката, които доставчиците са предали на крайните потребители. А повишаването на цените може да намали 
търсенето на компютри през следващите шест до 12 месеца.  
Ситуацията се влошава с течение на дните. "Днес индустрията изостава на две тримесечия от пазара. Това е много сложна 
ситуация, защото бях свикнал да доставям исканата стока за максимум 45 дни или два месеца, а сега в много случаи това 
е стигнало до четири или пет месеца. Това е много важно забавяне, което има много отрицателно въздействие върху 
компютърната индустрия", казва пред CincoDías висш мениджър от сектора.  
Алберто Руано, главен изпълнителен директор на Lenovo Испания, излага друг проблем, свързан с предишния: неговата 
компания и други не участват в някои обществени поръчки, тъй като администрациите наказват доставчиците, че не са 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/15/companias/1629024697_898862.html
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извършили доставката в срок. "Много е тъжно, защото те отлично познават ситуацията, която преживяваме, не само 
произтичаща от липсата на полупроводници, но и от голямото търсене на компютри вследствие на пандемията, която 
насърчи работата на разстояние, образованието и забавленията през интернет", казва той. Руано е съгласен с други 
производители на оборудване, че настоящата ситуация го принуждава да планира поръчки за много по-дълъг период от 
време.  
Gartner показва, че през второто тримесечие Dell е преживял едноцифрен ръст на преносимите компютри, въпреки че е 
нараснал с 14,4% на общия пазар на персонални компютри, като отчете дългите срокове за доставка поради недостиг на 
компоненти. Други компании като Apple, Acer и Asus изпревариха пазара на лаптопи, тъй като потребителският сегмент 
беше по-малко засегнат от пазара на предприятията (където Dell е силен), тъй като доставчиците могат да бъдат по-гъвкави 
при проектирането на системите от моделите на потребление.  
HP също спадна с 11,3% в продажбите на компютри поради ограниченията в предлагането на бизнес преносими компютри 
- сегментът, който страда най-много от тази криза. Един пример за това е, че доставките на лаптопи в САЩ са намалели за 
първи път за четири тримесечия (9,5% на годишна база) по същата причина.  
Microsoft анонсира в своята презентация за приходите в края на юли, че продажбите на компютъра Surface са спаднали с 
20% между април и юни поради проблеми с веригата на доставки, а приходите от лицензи за Windows са спаднали с 3%, 
защото доставките на персонални компютри са засегнати от липсата на процесори.  
И най-лошото е, че бъдещето не изглежда по-добро. Изпълнителният директор на Apple Тим Кук предупреди в разговор с 
анализатори, че ограниченията върху доставката на компоненти ще повлияят на продажбите на iPhone и iPad през втората 
половина на годината, или дори след това. А през април Тим Кук съобщи, че глобалният недостиг на полупроводници 
забавя производството на MacBooks и iPad.  
Повишаването на цените може да ограничи търсенето на компютри през следващите 12 месеца, според Gartner.  
"Производителите на технологично оборудване страдат от голямо увеличение на разходите си от началото на годината 
поради увеличаването на цената на някои компоненти", казва Алберто Руано, главен изпълнителен директор на Lenovo 
Испания.  
Някои от компонентите, които са се повишили най-много през последните месеци, както посочват от сектора, са чипове 
памет, SSD дискове, LCD панели, интегрални схеми/полупроводници и графични карти. 
Производителите на персонални и мобилни устройства също предупреждават за увеличаване на разходите им, 
произтичащи от глобалния логистичен сектор, който изпитва недостиг на капацитет в повечето видове транспорт. Някои 
мениджъри в сектора признават, че това увеличение на разходите вече се прехвърля на клиентите, въпреки че в други 
случаи производителите са го калкулирали предварително, тъй като вече са имали затворени споразумения и търгове. Но 
никой не се съмнява, че вече има увеличение на цената на оборудването и че това увеличение на цените за клиента ще 
продължи.  
ПРОБЛЕМ С ТРУДНО РЕШЕНИЕ 
Бариери. Ръководителите на ИТ индустрията казват, че всичко ще се нормализира в момента, в който производството на 
чипове се увеличи, но това няма да стане за една нощ. Създаването на нови фабрики отнема време и много капитал, 
особено за чипове от ново поколение. Говори се за между 10 000 и 20 000 милиона долара и две до три години от началото 
на строителството му до въвеждането му в експлоатация. Всичко това означава, че бариерите за навлизане на нови 
компании в бизнеса са много високи и че на практика само TSMC, Samsung и Intel в момента произвеждат чипове от ново 
поколение - тези, които изискват устройства като компютри, мобилни телефони или конзоли. 
Зависимост. Анализаторът на Bain & Company Питър Ханбъри наскоро каза пред FT, че компютърната индустрия е "силно 
зависима от тайванския производител на чипове TSMC, който контролира 90% от производството на микропроцесорите, 
които използват почти всички продукти за потребителска електроника. 
Разходи. За да реши проблема, Intel наскоро обяви, че ще произвежда чипове за трети страни (Qualcomm и Amazon са 
първите му клиенти) и че ще отвори фабрики в Европа. TSMC също планира да прави повече в заводи извън Тайван и Китай, 
а правителствата на Южна Корея, Китай и САЩ също се включват в действието и са одобрили програми за финансиране на 
местни инициативи за изследване, проектиране и производство на чипове. ЕС също е готов да отдели средства за 
разширяване на производството им в Европа. 
Boston Consulting Group вече предупреди: разходите за експлоатация на фабрика за чипове в САЩ са с 50% по-високи от 
тези в Азия и с 40% по-високи в Европа, а това в крайна сметка може да доведе до още по-голямо покачване на цените за 
клиентите.  
 
√ Забавящият се икономически растеж в Китай дръпна цената на петрола надолу  
Цената на петрола се понижи с близо 1,5% по време на ранната търговия на азиатските пазари вчера сутринта, предаде 
Ройтерс. Основната причина са данните за забавяне на икономическата активност в Китай.  
Суровият сорт брент поевтиня до 69 долара, като продължава да се понижава от пика си от 77 долара за барел, регистриран 
в началото на юли. От началото на годината цената му обаче все още е силно повишена – с поне 35%. 
Американският лек суров петрол до 67 долара на барел. 
Наскоро излязоха данните за фабричното производство и продажбите на дребно в Китай, които показват рязко 
понижаване на активността през юли. Сред проблемите са покачванията на новите случаи на COVID, както и наводненията 
в страната. Преработката на петрол също се понижи до най-ниското си ниво от май 2020 г. Сред причините са по-строгите 
квоти и увеличаването на запасите. Китай е най-големият вносител на петрол в света. Подобни данни на скромен растеж 
се очакват и за Япония, която е 4-тият най-голям вносител на петрол. 
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√ Еврото леко поевтиня  
Курсът на еврото леко се понижи днес, задържайки се под прага от 1,18 долара, информираха германски финансови 
издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1769 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1772 долара.  
 
Cross.bg  
 
√ Кирил Петков: Нямам канадски паспорт, предаден е на канадските власти  
Нямам канадски паспорт в себе си. Той и сертификатът ми за гражданство са предадени на канадските власти. Когато видя 
толкова силна съпротива срещу действията ми като министър, значи наистина съм направил нещо, което е на прав път. 
Неприятно е човек да трябва да се защитава по цял ден, но аз съм още по-мотивиран от тези атаки. Мотивира ме това, че 
много бих се радвал, ако за нашите деца политиката вече не е мръсна дума. Явно засягаме големи интереси. Това заяви в 
студиото на „Здравей, България" служебният министър на икономиката Кирил Петков. Аз дори не съм подавал документи 
за това гражданство. То е придобито от мен заради моите родители. Направил съм всички стъпки по административен път, 
за да се откажа от него. Според мен и решение 15 от 1995г. на Конституционния съд, „чуждото, освен българско, 
гражданство на едно лице е въпрос на собствен избор. То не е външно натрапено качество на българския гражданин. 
Когато той желае да участва в упражняването на властта в България, достатъчно е да се освободи от чуждото си 
гражданство и да запази само българското, коментира Петков. 
Представете си ,че една държава откаже да ви издаде бележка, че сте освободени от тяхно гражданство. Това означава 
ли, че нашата Конституция трябва да се подчини на акт на чужда държава за нещо толкова важно. Много юристи казаха, 
че е абсурдно такъв важен въпрос за страната да бъде функция на някакъв административен акт на трета държава, допълни 
той. 
Казусът с гражданството ми започна от „Има такъв народ". После те се координираха с ГЕРБ, а вчера го направиха и с ДПС. 
Почувствах, че съм си свършил работата добре, щом тези партии се координираха толкова бързо. Вчера беше показателно, 
когато се проведе гласуване дали да участвам в КСНС. Аз не съм постоянен член на този съвет и трябва да се гласува дали 
да бъда приет. Имах важен доклад свързан с националната сигурност и членовете трябваше да гласуват дали да бъда 
допуснат до заседанието. Гласовете против бяха от - ГЕРБ, „Има такъв народ", ДПС и БСП. „За" бяха от „Демократична 
България", формацията на Мая Манолова, президентът и всички останали членове на КСНС, разказа икономическият 
министър. 
На базата на всички кризи пред които е изправена страната, г-н Карадайъ сметна за редно първият му въпрос да е кога съм 
се отказал от канадското си гражданство. Този човек стана и си тръгна, защото отговорът не бе даден. Президентът му 
обясни, че сме се събрали по други теми. Той не поиска да чуе нито един от докладите за бежанската криза, рисковете за 
бюджета и тези за пенсионната реформа, добави Петков. 
ГЕРБ и ИТН продължиха да говорят, че не са съгласни с актуализацията на бюджета по никакъв начин. Стоях и не можех да 
повярвам, че това са хората, които са национално отговорни за всички наши бъдещи решения като държава. Недоумявах, 
когато Тошко Йорданов каза, че COVID-19 пенсиите не го интересуват, а само бежанската криза, обясни още министърът 
на икономиката. 
Искам да поздравя Румен Радев, защото вчера той беше отговорният политик във връзка с големите теми. Той не позволи 
Националният съвет да се превърне в дебат за гражданството ми. От негова гледна точка се видя една принципна позиция, 
каза още Петков. 
Много се страхувам, но не за правителството, страхувам се за хората, които ще очакват подкрепата. Имаме средства, но 
трябва да бъдат изхарчени. Парламентът трябва да каже - да може да ги изхарчите. Нека направят своите корекции, нека 
дебатират, но е важно да не вземе да се случи така, че следващата седмица не формират комисии и няма дебат по 
бюджета. Ще се окаже, че едно следващо служебно правителство трябва да управлява кризи без нито един лев, каза 
Петков. 
 
√ МОН спира приемането на заявки за безплатни лагери заради влошената епидемична обстановка  
Поради влошаващата се епидемична обстановка в страната и особено в морските ни курорти Министерството на 
образованието и науката (МОН) спира приемането на заявки за участие в Национална програма „Отново заедно". По нея с 
15 млн. лв. от държавния бюджет за подпомагане на туризма се финансират летните почивки на 30 000 деца и 
придружаващи ги педагогически специалисти. 
Към 8 август т.г. са одобрени пътуванията на повече от 23 000 деца и преподаватели. Ще бъдат обработени всички заявки, 
постъпили до 16 август т.г. включително. Ако отговарят на условията, те също ще получат финансиране. 
За следващите седмици вече е планирана почивката на повече от 2500 ученици. Във връзка с това МОН се обърна към 
Министерството на здравеопазването за указания за безопасно организиране на лагерите с оглед на повишената опасност 
от зараза. Целта е пътуванията да се осъществят при възможно най-малък риск за здравето на децата, техните 
ръководители и семейства. 
 
√ Макрон: Афганистан не трябва да стане отново „светилище на тероризма“  
Не трябва да се допуска Афганистан да се превърне отново в „светилище на тероризма", каквото е било до намесата на 
международните сили под ръководството на Съединените щати преди двадесет години. Това заяви френският президент 
Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес. 
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„Това е ключът към международната сигурност и мира... Ще направим всичко възможно Русия, САЩ и Европа да си 
сътрудничат ефективно, тъй като нашите интереси са едни и същи", каза Макрон в телевизионно обръщение към нацията 
от лятната си резиденция. 
Той добави, че ЕС ще предприеме обща инициатива за предотвратяване на нахлуването на големи мигрантски потоци от 
Афганистан. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Изненада при (за) Радев: всички срещу натиска за бюджета и кабинета -парламентът бил мястото; 
в. Труд - Минеков продължава политическата репресии срещу "Труд"; 
в. Телеграф - Ученици изкарват по 3 бона през ваканцията; 
в. Монитор - Ловим по 40 нелегални мигранти на ден; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - На училище по график, а не всички в клас заради четвъртата вълна; 
в. 24 часа - Заради часовата разлика България леко закъсня с декларацията за Афганистан; 
в. Труд - Проверяват депутат за пране на пари; 
в. Труд - Хранително отравяне прати 14 деца в болница; 
в. Телеграф - КСНС се събра и не се разбра; 
в. Телеграф - Пускат на вода новия кораб на Бургас; 
в. Монитор - КС се зае с казуса за двойното гражданство на Кирил Петков; 
в. Монитор - Годишната инфлация стигна 3 на сто; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Андрей Райчев, социолог: Партиите си играят с огъня, голямата опасност е президентска република; 
в. Труд - Икономическият директор на "Автомагистрали Черно море" АД Петя Стоянова пред "Труд": Държавата ще плати 
в пъти повече ако строителни фирми я осъдят за забавени плащания; 
в. Телеграф - Майор Александър Цанков, пилот на "Кугър" от авиобаза "Крумово": Пазете гората, ние не сме супермени; 
в. Монитор - Зафир Зарков, зам.-председател на транспортната комисия в СОС: Има консенсус билетът за рейса да е за 
време; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Задават се и четвърти избори; 
в. Труд - Арачиново, съвсем близо до Скопие; 
в. Телеграф - Работа, но без принуда; 
в. Монитор - Внимание, деца! 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За кадрите с полицейско насилие по време на протестите, разследването и дебата в парламента - депутатът и 
адвокат на част от пострадалите протестиращи Николай Хаджигенов; 

- За системния проблем, вътрешните проверки в МВР и реакцията на полицията по време на безредици - гледните 
точки на криминалния психолог Росен Йорданов и бившият заместник-главен прокурор Бойко Найденов; 

- Парламентарният дебат между Консултативния съвет, актуализацията на бюджета, полицейското насилие и 
третият мандат - Антоанета Цонева от Демократична България; 

- Двойното гражданство на служебния министър Кирил Петков влезе в Конституционния съд - говори депутатът от 
ГЕРБ Анна Александрова; 

- Каво се случва в Афганистан - Специално за БНТ интервю с посланика на Ислямската република Мохаммад 
Сайфи; 

- На живо от Разлог - Какво е състоянието на децата, които бяха приети със съмнения за хранотелно натравяне 
след училищен лагер?; 

- Защо се бави ремонтът на пътя при Драгичево? Директно от отсечката за Перник; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Очаквайте извънредното студио на bTV от заседанието на парламента. Скандалът с полицейското насилие над 
протестиращи, коментират депутати и политически анализатори; 

- Какво е бъдещето на Афганистан след завладяването на Кабул от талибаните - разговор с посланик д-р 
Мохаммад Сайфи. И още - коментар на Йордан Божилов и Мартин Табаков; 

- Кога ще има конгрес на БФС и упражнява ли сегашното ръководство натиск върху футболните клубове? Гост: 
Атанас Фурнаджиев; 

- Готови ли сме да се справим с "Делта" варианта на коронавируса? Анализ на проф. Николай Витанов; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Двойно гражданство - как ще докаже икономическият министър, че се е отказал от канадския си паспорт и кога 
го е направил? Кирил Петков - ексклузивен гост в студиото; 

- Възможно ли е служебният кабинет да се окаже противоконституционно назначен заради казуса с канадското 
поданство на министъра на икономиката? Разговор с Радомир Чолаков от ГЕРБ; 

- Проследете на живо старта на косултациите при президента преди връчването на втория мандат; 
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- Извеждат принудително наематели от общински жилища в Перник. На живо - Румен Бахов. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 август 
София 

- От 10.00 ч. ще се проведе извънредно заседание на Народното събрание. 
- От 13.00 ч. в зала „Запад" ще проведе заседание на Временната комисия за Глобалния закон 'Магнитски". 
- От 13.00 ч. в зала „Изток" на Народното събрание" Временната комисия за ревизията ще проведе заседание. 
- От 18.00 в Квадрат 500 ще бъде представена мащабна изложба от съвременно изкуство от Чехия. 

*** 
Благоевград/с. Габрово 

- От 12.00 ч. в село Габрово премиерът Стефан Янев ще проведе среща с пожарникарите, участвали в гасенето на 
пожари в област Благоевград и в Република Северна Македония. 

*** 
Бургас 

- От 20.30 часа в Летния театър ще започне „Баядерка" - балет в две действия по музика на Лудвиг Минкус. 
*** 
Варна 

- От 14.00 ч. в детския кът в Морската градина ще се състои Арт събитието „Децата на Варна рисуват". 
*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч във Филиал „Лозенец" на библиотека „Родина" ще се проведат занимания за деца. 
*** 
Търговище 

- От 18.00 ч. в залата на читалището в кв. Въбел ще се състои традиционния конкурс „Мис и Мистър талант Въбел - 
2021 г. 

 

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

