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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ Спецпрокуратурата започва проверка за цената на тока за бизнеса 
Специализираната прокуратура е започнала проверка след подаден сигнал за увеличение на цените на промишления ток. 
Това съобщи говорителят на специализираната прокуратура Христо Кръстев: 
"Подаден е сигнал от различни промишлено-търговски организации в РБългария и касае рекордно високите цени в 
Република България. В тази връзка сигналът е разпределен на случаен принцип като определен наблюдаващ прокурор, 
който съгласно Закона за съдебната власт е извършил лични действия по проверката, които са изразени в изискване на 
документи и информация от различни държавни институции като Министерството на енергетиката, Български енергиен 
холдинг и Българска независима енергийна борса". 
След приключване на работата по проверката на наблюдаващият прокурор ще прецени дали да образува досъдебно 
производство по случая. 
"Към настоящия момент не можем да направим изводи, тъй като проверката е възложена в много близък период от време. 
В момента се очакват отговори от държавните институции и извършване на действия от страна на ДАНС". 
Прокуратурата е сезирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, 
Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България във връзка 
с рекордно високата цената на електроенергията за бизнеса. 
 
БНТ 
 
√ Спецпрокуратурата започва проверка за цената на тока за бизнеса 
В Специализирана прокуратура e постъпил сигнал от Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите 
и индустриалците в България във връзка с рекордно високата цената на електроенергията за бизнеса. 
Веднага след получаването на сигнала в Специализирана прокуратура, той е разпределен на случаен принцип на прокурор. 
На основание на Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор лично изисква документи и информация от 
Министерство на енергетиката, Български енергиен холдинг, Българска независима енергийна борса и други институции, 
с цел да се установи налице ли са достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, в частност такова от 
компетентността на Специализираната прокуратура. 
Наблюдаващият прокурор постанови и извършването на отделни действия по проверката от страна на ДАНС. 

 
Дарик 
 
√ Прокуратурата и ДАНС проверяват високата цена на тока 
Веднага след получаването на сигнала в Специализирана прокуратура, той е разпределен на случаен принцип на 
прокурор 
В Специализирана прокуратура постъпи сигнал от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската 
стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България във връзка с рекордно високата цената на електроенергията за бизнеса. 
Веднага след получаването на сигнала в Специализирана прокуратура, той е разпределен на случаен принцип на прокурор. 
На основание на Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор лично изисква документи и информация от 
Министерство на енергетиката, Български енергиен холдинг, Българска независима енергийна борса и други институции, 
с цел да се установи налице ли са достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, в частност такова от 
компетентността на Специализираната прокуратура. 
Наблюдаващият прокурор постанови и извършването на отделни действия по проверката от страна на ДАНС. 
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24 часа 
 
√  Работодателите подадоха сигнал в прокуратурата за високите цени на тока 
В Специализирана прокуратура постъпи сигнал от работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ във връзка с 
рекордно високата цената на електроенергията за бизнеса, съобщават от прокуратурата. 
Веднага след получаването на сигнала той е разпределен на случаен принцип на прокурор. На основание на Закона за 
съдебната власт наблюдаващият прокурор лично изисква документи и информация от Министерство на енергетиката, 
Български енергиен холдинг, Българска независима енергийна борса и други институции с цел да се установи налице ли 
са достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, в частност такова от компетентността на 
Специализираната 
прокуратура. Наблюдаващият прокурор постанови и извършването на отделни действия по проверката от страна на ДАНС. 
Миналата седмица работодателите изригнаха срещу високите цени на промишлената енергия за бизнеса. Те проведоха 
среща и с правителството, но не постигнаха консенсус. Те настояват за оставки на цялото ръководство на държавната 
енергетика, включително и на министъра на енергетиката. Още тогава работодателите обясниха, че са подавали 
многократно сигнали. 
Миналата седмица започна и проверка на КЕВР. 
 
Fakti.bg 
 
√ Спецпрокуратурата започва проверка за високата цена на индустриалния ток  
Специализирана прокуратура е сезирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска 
камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
във връзка с рекордно високата цената на електроенергията за бизнеса. 
Веднага след получаването на сигнала в Специализирана прокуратура, той е разпределен на случаен принцип на прокурор, 
сочат от държавното обвинение. 
На основание на Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор лично е изискал документи и информация от 
Министерство на енергетиката, Български енергиен холдинг, Българска независима енергийна борса и други институции, 
с цел да се установи налице ли са достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, в частност такова от 
компетентността на Специализираната прокуратура. 
Наблюдаващият прокурор е постановил и извършването на отделни действия по проверката от страна на ДАНС, допълват 
от прокуратурата. 
 
Мениджър 
 
√ Спецпрокуратурата започва проверка на цената на тока за бизнеса  
Специализирана прокуратура e започнала проверка по сигнал от обединението на четирите най-големи работодателски 
организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-
промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България във връзка с рекордно високата 
цената на електроенергията за бизнеса.  
Веднага след получаването на сигнала в Специализирана прокуратура, той е разпределен на случaен принцип на прокурор, 
съобщават от институцията 
На основание на Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор лично изисква документи и информация от 
Министерство на енергетиката, Български енергиен холдинг, Българска независима енергийна борса и други институции, 
с цел да се установи налице ли са достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, в частност такова от 
компетентността на Специализираната прокуратура.  
Наблюдаващият прокурор постанови и извършването на отделни действия по проверката от страна на ДАНС.  
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Продължават консултациите на президента преди връчване на мандат за правителство  
Продължават консултациите на президента Румен Радев с парламентарно представените политически сили в 46-ото 
Народно събрание преди връчването на втори проучвателен мандат за съставяне на правителство. 
Държавният глава ще се срещне последователно с представители на „Демократична България“, Движението за права и 
свободи и „Изправи се БГ! Ние идваме!“. 
Първата консултация е насрочена за 14 часа. 
Президентът Радев проведе вчера срещи с представителите на парламентарните групи на „Има такъв народ“, ГЕРБ-СДС и 
„БСП за България“. 
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Все още няма заявена позиция от държавния глава на кого ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на 
правителство. 
От ГЕРБ-СДС настояха президентът да не бави процедурата и повториха позицията си, че ще върнат втория мандат щом го 
получат. 
Председателят на парламентарната група на „БСП за България“ Корнелия Нинова коментира, че ако третият мандат отиде 
при социалистите, те ще положат усилия да разговарят с „Има такъв народ“, „Демократична България“ и „Изправи се БГ! 
Ние идваме!“. 
Председателят на групата на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов каза при консултациите, че що се отнася за съставяне на 
правителство отговорността е у другите пет формации в парламента. 
 
√ Народното събрание започва съставянето на постоянните комисии  
В Народното събрание започва съставянето на постоянните комисии. Те ще са 22, а очакванията са първа да бъде 
формирана комисията по бюджет и финанси. 
Председателят на парламента Ива Митева вече коментира, че при формирането ѝ Комисията по бюджет веднага ще свика 
заседание, за да започне да се обсъжда актуализацията на бюджета. 
В седмичната програма на парламента е предвидено изслушване на министъра на образованието относно подготовката 
за посрещане на новата учебна година в условията на коронакриза. 
Ще бъдат изслушани също министрите на: енергетиката, на транспорта, на околната среда и водите относно концесията 
на летище София и за вноса, съхранението и оползотворяването на битови и опасни отпадъци и продукти от тях. 
 
√ МС приема списък на защитени специалности във висшето образование  
В 10 ч. ще започне редовното заседание на служебното правителство. 
В дневния ред на Министерския съвет са включени обсъжданията на проект на постановление за приемане на списък на 
професионални направления и защитени специалности по член от Закона за висшето образование, както и одобряването 
на допълнителни разходи за 2021 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни, общински и частни училища. 
С приемане на проект за решение министрите трябва да освободят от длъжност Росен Русев – почетно нещатно консулско 
длъжностно лице в Румъния и да закрият ръководеното от него консулство. 
 
√ Актуализацията на бюджета изглежда все по-трудно постижима  
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''12+4'' 
След КСНС актуализацията на бюджета изглежда все по-трудно постижима. Политическите сили са на принципно различни 
позиции, а експертната оценка отстъпва на политическия интерес. 
В същото време, според експерти, няма гаранции, че без актуализация бюджетът би могъл да издържи до нови 
парламентарни избори. А страната ни вече е въвлечена в четвъртата пандемична вълна, инфлацията расте, бежанският 
натиск се усилва, а бизнесът и гражданите имат нужда от подкрепа.  
Икономистът от БАН доц. Григор Сарийски коментира пред БНР, че това, което се наблюдава, е "караница кой да носи 
чувалчето на Дядо Мраз": 
"Служебното правителство има интерес то да бъде това, което раздава надбавките. Партиите от т.нар. статукво нямат 
интерес това нещо да мине сега, а евентуално при формирано нова правителство, в което да имат участие. Това е основният 
конфликт в момента. Предстоят нови избори и всяка една от партиите се стреми да бъде по-популярна. От това са 
продиктувани и действията на служебното правителство". 
Репортаж Наталия Ганчовска в предаването "12+4" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Да не спират плановите операции по време на пандемията препоръчва здравният министър  
Препоръка да не бъдат спирани плановите операции по време на пандемията отправи здравният министър Стойчо 
Кацаров, по време на среща с ръководствата на болничните асоциации. Министерството поиска неотложна актуализация 
на бюджета. 
На срещата бяха набелязани мерки за справяне с растящата заболеваемост от коронавирус. В това число необходими 
лекарствени продукти за лечение на вируса. Настаняването в болница ще бъде само за наистина нуждаещи се пациенти, 
а останалите ще получават доболнична помощ и ще се лекуват вкъщи, заяви заместник здравния министър Димитър 
Петров: 
"Ще включва два до три прегледа, които ще се плащат. Не е договорена още цената. Ще се плащат изследванията извън 
всякакви регулативни стандарти, за да включим тези диагнози в диагнозите за няколко вида медикаменти - 
нискомолекулни хепарини, дексаметазон, няколко вида антибиотици. Те ще могат да се изписват безплатно на пациенти 
с Covid. Поемайки всички тези изследвания, ще мотивира и по-леко болни да се лекуват вкъщи". 
По-рано днес министерството излезе с доклад, според който са нужни допълнително над 214 млн. лв. в бюджета за тази 
година, за да се справят с четвъртата вълна на вируса. 
Трябва да се поръчат още 15 хиляди флакона от препарата Ремдесивир, които ще стигнат до края на септември. 
"Трябва да поръчаме допълнително количества. Това ще стане с едно постановление на на Министерски съвет, което ще 
бъде прието утре извън актуализацията". 
Актуализацията на бюджета е нужна не само за закупуване на лекарствени продукти, но и за плащане на поръчани дози 
ваксина, както и за допълнителни средства за медиците на първа линия. 

https://bnr.bg/post/101514053/budjet
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Сред обсъдените промени е директорите на болници сами да определят броя на леглата за пациенти с Covid инфекция. Ще 
се разработи и софтуер, който в реално време да показва заетите легла. 
От  януари до края на юли тази година в борбата с Covid са изразходвани над 442 млн. лв. 
 
√ Извънредна видеоконференция на външните министри на ЕС заради ситуацията в Афганистан  
Помощта за развитие, която ЕС отпуска за Афганистан, ще бъде под условие и трябва да се разграничава от хуманитарната 
помощ. Това каза върховният представител по външната политика Жозеп Борел след края на извънредната 
видеоконференция на външните министри на ЕС, посветена на ситуацията в страната. 
Борел не отговори конкретно на въпроса дали Общността ще признае правителство на талибаните, но каза, че ще трябва 
да остане в контакт с него. 
Върховният представител по външната политика подчерта, че хуманитарната помощ е необходима, независимо от 
политическите обстоятелства и ЕС ще продължи да я осигурява на Афганистан. Колкото до помощта за развитие, той 
отбеляза, че първо трябва да се види какво правителство ще съставят талибаните и посочи условията, които трябва да 
бъдат изпълнени за нейното отпускане: 
"Става дума за условия, свързани със зачитането на човешките права и резолюциите за Съвета за сигурност на ООН. Ние 
използваме като лост за отпускането на тези средства спазването на тези принципи". 
Борел допълни, че ЕС трябва да остане в контакт с талибаните, за да може да разреши много въпроси, сред които и 
безопасната евакуация на представители на Общността. 
"Сами разбирате, че нямаше как тези 380-400 афганистанци и техните семейства, работили за европейски организации, да 
бъдат евакуирани, ако нямаше преговори", подчерта той. 
Върховният представител призна, че са допуснати грешки, особено при оценката на устойчивостта на силите за сигурност 
на страната спрямо талибаните. 
 
√ Великобритания с рекордни вакантни работни места през второто тримесечие  
Вакантните работни места във Великобритания са достигнали рекордните почти 1 милион през тримесечието до юни, 
показват данни на националната статистика. Безработицата през юни е била 4,7% в сравнение с 4,8% през май. 
Данните показват също, че средната работна заплата се е увеличила със 7,4%. 
Джонатан Атоу от националната статистика коментира, че пазарът на труда продължава да се възстановява от пандемията. 
Той допълни, че вече не се наблюдава съкращаване на работници. 
Министърът на финансите Риши Сунак заяви, че данните показват, че планът на правителството за работните места работи. 
„Знам, че има още много препятствия по пътя, но данните са обещаващи, защото започва да се увеличава борят на 
завръщащите се на работа“, каза Сунак. 
Компании ангажирани в ресторантьорството и хотелиерството, изкуствата и отдиха и туризма са сред основните, които 
разкриват работни места. 
 
√ Байдън и Джонсън договориха среща на Г-7 за Афганистан  
Американският президент Джо Байдън е обсъдил ситуацията в Афганистан в разговор с британския премиер Борис 
Джонсън. Двамата лидери са посочили нуждата от още ‘тясна координация между съюзниците по въпросите за бъдещето 
на страната и са се съгласили за провеждане на среща на страните от Г-7. 
Според прессъобщение на Белия Дом срещата ще се състои следващата седмица и ще е виртуална. На нея се очаква да 
бъдат обсъдени общата стратегия и подход. 
По време на разговора американският президент и британският министър председател също са отбелязали „смелостта и 
професионализма на техните военни и цивилни, които работят рамо до рамо по евакуацията на гражданите си и 
афганистанците, които са помогнали по време на войната“. 
Междувременно от администрацията във Вашингтон бяха отправени коментари на изявленията на талибаните, че няма да 
търсят отмъщение срещу опонентите си. 
„В крайна сметка зависи от талибаните да покажат на останалата част от света кои са те и как възнамеряват да продължат“, 
заяви съветникът по вътрешна сигурност Джейк Съливан по време на брифинг във вторник. 
Съливан говори и на фона на критики и дори обвинения в некомпетентност спрямо Байдън за хаоса настъпил при 
влизането на талибаните в Кабул. 
Той определи случилото се в афганистанската столица като „сърцераздирателно“, но също каза, че „при края на една 
гражданска война, когато опозицията марширува в столицата ще има сцени на хаос“. 
 
√ САЩ замразяват милиарди долари от резервите на Афганистан, лишавайки талибаните от средства  
Правителството на САЩ е замразило паричните резерви на Афганистан, държани в американски банкови сметки, за да 
попречи на талибаните да получат достъп до милиарди долари в брой. Това съобщи във вторник вестник "Вашингтон 
поуст", позовавайки се източници близки до въпроса. 
Съвместното решение е било взето Министерството на финансите, начело с Джанет Йелън, представители на Държавния 
департамент и Белия дом. Въпреки че не е ясна точната сума, източниците на "Вашингтон поуст" посочват, че по-голямата 
част от резервите на Централна банка на Кабул в размер на 9,4 милиарда долара се държат в американски банки. 
Почти 80% от бюджета на Афганистан се финансира от САЩ и други международни играчи, но се очаква, след като 
талибаните поемат управлението на страната, паричните потоци, като годишни дарения от 3 млрд. долара и над 20 млн. 
долара за хуманитарни и демократични каузи, да приключат. 
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√ САЩ призоваха лидерите на държавите от ООН да не пътуват до Ню Йорк  
Съединените щати призоваха лидерите на държавите от ООН да изпратят видеа и да не пътуват до Ню Йорк следващия 
месец за Общото събрание на организацията, за да бъде ограничен коронавирусът, предаде Ройтерс. 
Нуждаем се от помощта ви, за да не се превърне това в събитие с високо разпространение на Covid-19, пише в писмо на 
американския представител в ООН Линда Томас-Гринфийлд до колегите ѝ от страните членки. 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш планира срещи на високо равнище по теми като климатичните промени и 
прехода към зелена енергия. Съединените щати настояват те да бъдат виртуални. 
Говорителят на организацията Стефан Дюжарик заяви във вторник, че организацията обсъжда ситуацията с 
американските власти и се очаква да има яснота в идните дни. 
 
√ Изненадващ спад на продажбите на дребно в САЩ през юли  
Продажбите на дребно в САЩ отбеляза през юли изненадващ спад, тъй като недостигът на електронни чипове се отрази 
негативно върху покупките на моторни превозни средства и на други стоки, като в същото време беше отчетен спад и при 
онлайн продажбите на стоки. 
Според данни на Министерството на търговията продажбите на дребно през юли се свиха с 1,1% спрямо юни, когато се 
повишиха с 0,7% (възходяща ревизия от предишна оценка за растеж с 0,6%), докато очакванията на финансовите пазари 
бяха за макар и слабо тяхно нарастване с 0,2 на сто. 
Изключвайки автомобилите и частите за тях, продажбите на дребно се понижиха през миналия месец с 0,4% след растеж 
с 1,6% през юни, докато изключвайки автомобилите и продажбите на бензин, те се свиха с 0,7% след увеличение с 1,4 на 
сто месец по-рано. 
В същото време продажбите на дребно, без тези за автомобили, бензин, строителни материали и хранителни услуги, се 
понижиха през юли с 1,0%, заличавайки значителна част от тяхното повишение с 1,4% през юни. Именно този показател, 
известен като "контролирана група" при продажбите на дребно, се използва при калкулиране на данните за БВП на САЩ, 
като по-слабите данни за юли предполагат забавяне на икономическото възстановяване от Covid кризата в началото на 
третото тримесечие. 
Икономиката на САЩ нарасна през второто тримесечие с 6,5% на годишна база. За третото тримесечие Федералният 
резерв на Атланта пък оценява, че растежът на БВП ще се забави до 6 на сто. 
 
Investor.bg 
 
√ През годината МЗ е похарчило над 442 млн. лв. за борба с пандемията 
Без актуализация на бюджета няма да има пари за допълнителни ваксини, лекарства и заплати на медиците  
От началото на годината до края на юли изразходваните средства от Министерството на здравеопазването, свързани с 
мерките за борба с пандемията от COVID-19, са в размер на 442,265 млн. лв. Това съобщиха във вторник от Министерството 
на здравеопазването относно обявените в понеделник данни по време на Консултативния съвет за национална 
сигурност (КСНС) при президента. 
От посочената сума почти 214 млн. лв. са осигурени чрез постановления през 2020 г. по сметката за чужди средства, 34,5 
млн. лв. са допълнително осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансфери по централния бюджет за 2021 
г. По чл. 106 от Закона за държавния бюджет (дава възможност за осигуряване на допълнителни средства по бюджетите 
на МЗ и НЗОК за осъществяване на разходи, свързани с COVID-19, чрез пропорционално намаляване на показателите по 
бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет – други министерства и ведомства) са похарчени малко над 172,1 
млн. лв. От бюджета на здравното министерство са осигурени около 22 млн. лв. 
От въпросните 442,265 млн. лв. най-много пари са отишли към НЗОК за осигуряване на средства за изплащане на 
допълнителни възнаграждения за първа линия на изпълнителите на медицинска помощ. Близо 107 млн. лв. са били 
използвани за закупуване на ваксини срещу COVID-19. За закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) за 
лечение на COVID-19 са били дадени 58,55 млн. лв. За допълнителна финансова подкрепа на персонала на първа линия в 
структурите на Министерството на здравеопазването са дадени близо 24 млн. лв.  
От здравното министерство посочват, че механизмът, регламентиран с чл. 106 от ЗДБРБ за 2021 г. не е подходящ при 
ежемесечни плащания по бюджетите на МЗ и НЗОК, тъй като поставя останалите министерства и ведомства в риск за 
финансово осигуряване на функциите и дейностите, които осъществяват, и то в условия на извънредна епидемична 
обстановка. „Прилагайки тези ограничения, някои бюджетни системи са поставени в ситуация да не могат да изпълняват 
своите функции и отговорности“, коментират от ведомството. 
По време на разговорите при президента вчера стана ясно, че БСП ще подкрепят внасянето на актуализацията на бюджета 
на служебното правителство на първо четене, но между първо и второ четене ще внесат свои поправки и допълнения. 
Лидерът на социалистите Корнелия Нинова обяви, че в предложението на служебния кабинет има „смущаващи неща“ и 
даде за пример наличието на достатъчно ваксини в момента, което поставя под въпрос необходимостта от закупуването 
на допълнителни количества. 
В своя защита от здравното министерство посочиха, че реализацията на Националния оперативен план за справяне с 
пандемията, приет от Министерския съвет на 15 юли, са нужни 214,052 млн. лв., за което е нужна актуализацията на 
бюджета, каквато правителството иска от парламента. 
„В Плана са залегнали както насоките за работа на спешната медицинска помощ, на болничната и извънболничната помощ, 
действията за осигуряване на лекарствени продукти, така и предвидените инвестиции в системата. В документа са 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/radev-debatyt-za-biudjeta-kasae-nacionalnata-sigurnost-333799/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/radev-debatyt-za-biudjeta-kasae-nacionalnata-sigurnost-333799/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/v-bsp-vijdat-smushtavashti-neshta-s-aktualizaciiata-na-biudjeta-333739/
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разписани и методични указания за поетапно разкриване на отделения в зависимост от епидемичната обстановка. Планът 
съдържа финансов разчет на необходимите средства за борбата с пандемията от COVID-19“, обясниха от МЗ. 
Актуализацията, предложена от кабинета, включва увеличение на приходите по бюджета на НЗОК за 2021 г., със 134,5 млн. 
лв. и съответно увеличение на разходите със 134,5 млн. лв. Средствата са необходими за финансиране на нарастването на 
разходите за лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, повишаване на цените на отделни 
медицински дейности и осигуряване на адекватно финансиране и усложнената епидемична обстановка. 
От тях 46, 475 млн. лв. са за закупуване на 1 533 037 дози ваксини, в изпълнение на Решение № 336 на Министерския съвет 
от 9.04.2021 г. Близо 114 млн. лв. са за допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, а 32,6 
млн. лв. са за персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19 
за структурите на МЗ - РЗИ, ЦСМП, НЦЗПБ и ДПБ за периода август - декември при прилагане на актуализирана методика 
от 1 юни 2021 г. Малко над 81,345 млн. лв. ще отидат за предоставяне на допълнителен трансфер по бюджета на НЗОК за 
2021 г. за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ на допълнителни възнаграждения за работа на първа линия 
по време на обявена извънредна епидемична обстановка за периода август – декември 2021 г. Общо 34,6 млн. лв. са 
предвидени за лекарствени продукти за лечение за COVID-19 
От здравното министерство отново подчертаха, че към настоящия момент актуализацията на държавния бюджет е 
наложителна в условията на извънредна епидемична обстановка. „Без актуализация на бюджета Министерството на 
здравеопазването ще бъде изправено пред невъзможност да осигури здравната система при новата пандемична вълна, 
няма да има пари за допълнителната финансова помощ за медиците, средства за допълнителни ваксини и лекарства“, 
уточняват от ведомството. 
Оттам обръщат внимание, че предложената актуализация на бюджета е направена на базата на прогнози за развитие на 
пандемията, направени през месец юли, но при по-неблагоприятно развитие е възможно да възникне необходимост от 
допълнителни средства за обезпечаване нуждите на здравната система. 
 
√ Янев: В координация с партньорите сме за евакуацията на българи от Афганистан 
11 български граждани работят в размирната страна, стана ясно от думите на служебния премиер  
В координация сме с нашите европейски партньори страната ни е в готовност да окаже съдействие при евентуална 
евакуация на 11 български граждани, работещи в Афганистан, заяви служебният министър Стефан Янев, цитиран от 
пресцентъра на Министерския съвет.  
По-рано днес (17 август) той разговаря с представители на граничните служби в района на Петрич и отчете повишаване на 
броя имигранти, които пресичат нелегално границата. Българските власти следят внимателно ситуацията в Афганистан и 
вече е създадена необходимата организация за засилване на охраната по границата. 
„Партиите осъзнават необходимостта от концентриране на усилията, включително и допълнителен бюджет за съответните 
служби, които пряко се занимават с тази дейност“, отбеляза още Стефан Янев. 
Темата за миграцията беше дискутирана по време на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), който се 
проведе при президента Румен Радев в понеделник (16 август). Разговорите приключиха без обща позиция, но 
представителите на парламентарно представените партии признаха нуждата от конкретни действия за овладяване на 
кризата. 
От изявленията след срещата стана ясно, че няма единно становище и по отношение на необходимата актуализация на 
бюджета, заявена от служебния кабинет. 
„Задължение на народните представители е да дебатират и да решат доколко този проект на актуализация на бюджет е 
адекватен или по тяхно желание да го променят и да вървим напред", коментира по този повод служебният премиер днес. 
Според него процедурата е спазена и отговорността, тежестта на решението е в самото Народно събрание. Стефан Янев 
коментира още че политическите партии са наясно с тяхната отговорност и ще намерят начин да изпълнят своя ангажимент, 
за да може държавата да разполага с необходимите средства в отговор на предизвикателствата пред страната.  
 
√ Страховете от миграцията усложняват отговора на Европа на кризата в Афганистан 
Ситуацията в страната поднови дебатите за миграцията 
За афганистанците, които отчаяно искат да избягат от превзетата от талибаните своя родина, Европа изпраща смесени 
послания. Тъй като евакуацията от летището в Кабул изпадна в пълно безредие, което се вижда от различни кадри, вкл. 
как хора се опитват да се вкопчат в излитащ американски военен самолет, международната общност започна да отправя 
все по-големи критики заради кризата. 
В столиците на ЕС някои политици реагираха на снимките със спешни призиви за предоставяне на убежище на 
афганистанците, застрашени от бързото превземане на страната от талибаните. 
Кризата обаче поднови и дебатите за миграцията в целия континент, като някои казват, че Европа трябва да избягва да 
приема голям брой бежанци, пише онлайн изданието Politico.eu. 
„Афганистан стои на кръстопът“, писа в Twitter върховният представител по въпросите на външната политика на ЕС Жозеп 
Борел. „Сигурността и благосъстоянието на гражданите на страната, както и международната сигурност, се разиграват в 
момента“, допълва той. 
Тай като мнозина продължават да очакват евакуационни самолети, европейските служители се опитват да успокоят 
напрежението. 
Френският посланик Давид Мартинон публикува снимка в социалните мрежи на екипа на посолството си, работещ на 
летището в Кабул. Междувременно посланикът на ЕС в Афганистан Андреас фон Бранд туитна селфи, за да покаже, че все 
още е в града. „Нека избягваме паниката и хаоса, тъй като това може да струва още животи“, пише той. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ksns-ne-postigna-edinna-poziciia-po-problemite-333783/
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По целия континент политиците изразяват тревога от разрастващия се хаос. „Страната се нуждае от трайно и приобщаващо 
политическо решение, което защитава правата на жените и позволява на афганистанците да живеят в безопасност и 
достойно“, писа в Twitter и председателят на Европейския парламент (ЕП) Давид Сасоли. „Убежище трябва да бъде 
предоставено на тези, които са застрашени от преследване“, добавя той. 
Литовският президент Гитанас Науседа заяви, че страната му е „дълбоко загрижена“ и че „заедно с други съюзници от 
НАТО ще направим всичко възможно да защитим най-уязвимите хора“. 
Превземането на Афганистан от талибаните е „най-голямото поражение досега за НАТО в историята“, писа в Twitter и 
словенският премиер Янез Янша. „Като част от алианса ние носим отговорност за това“, казва още той и допълва: 
„Оставянето на афганистанските съюзници на талибанския терор е срамно действие“. 
Междувременно правозащитни групи призовават Брюксел да направи повече. Amnesty International иска от ЕС да „осигури 
безопасно излизане от Афганистан за всички в риск“, като им даде „спешни визи“, както и организира „евакуации, 
преместване и презаселване“ и спре „всички депортации и принудително връщане“ на нелегални мигранти. 
Притесненията са за афганистанците, които са работили директно за западните сили, както и за тези от тях, които не са 
имали директни отношения, но все пак биха могли да са цел на талибаните. „Защитниците на правата на човека и жените, 
артистите и медийните работници, които разчитаха на защитата на Запада, също заслужават нашата защита“, казва 
евродепутатът от Зелените в Германия Свен Гиголд. 
Други обаче предупреждават, че нестабилността в страната ще доведе до нова миграционна криза, тъй като бежанците 
ще се насочат към Европа. През почивните дни Испания, Кипър, Малта и Гърция поискаха ситуацията в Афганистан и 
възможното въздействие върху миграционните потоци да бъдат обсъдени на среща на министрите на вътрешните работи 
в сряда. 
"Ясно е, че страната ни няма да бъде портал за нова бежанска вълна", коментира гръцкият министър на миграцията Нотис 
Митараки пред местната телевизия в понеделник. 
На въпрос колко души биха могли да пристигнат в страната му от Афганистан той отговаря само „много малък брой“, но 
добавя, че страната не иска да преживее повторение на кризата от 2015 г., когато повече от милион бежанци, избягали от 
войната в Сирия, достигна Европа. „Разбира се, това е свързано с потоците към Турция и нейното отношение, но и с 
отношението на ЕС към Турция“, подчертава той. 
Само около 4500 търсещи убежище - от всякаква националност - са пристигнали в Гърция досега тази година. Турция обеща 
да затвори границата си с Иран за незаконни мигранти, което ще затрудни още повече афганистанските бежанци да пътуват 
до Европа. 
В Германия лидерът на християндемократите и евентуален бъдещ канцлер Армин Лашет подчерта в неделя, че макар 
западните държави да трябва да евакуират местните си партньори и „жените, които са изложени на особен риск“ от 
Афганистан, „2015 г. не трябва да се повтаря“. И той, и неговият съперник от социалдемократите Олаф Шолц предлагат ЕС 
да даде приоритет на подпомагането на бежанците, които бягат в съседните на Афганистан държави. 
Шолц отбелязва, че липсата на перспективи в Турция, Ливан и другаде е подтикнала сирийците да тръгнат към ЕС през 
2015 г. 
„Не трябва да изпращаме сигнал, че Германия може да приеме всички нуждаещи се“, казва Лашет. Според него акцентът 
трябва да бъде върху хуманитарната помощ на място, за разлика от 2015 г. 
Критика дойде от Зелените, чието парламентарно предложение за евакуация на афганистанците, работещи с германската 
армия, беше отхвърлено от управляващата коалиция, както и от крайнодясната партия, през юни. „Точно този подход - че 
основното нещо е да се попречи на някой да дойде тук - ни доведе до този момент“, казва зам.-председателят на партията 
Рикарда Ланг. 
Канцлерът Ангела Меркел е казала на колегите си от партията при затворени врата, че Германия трябва да евакуира до 10 
000 души, включително помощен персонал, активисти за правата на човека и други в риск, според публикация на Ройтерс. 
Около 1900 от 2500 местни жители - афганистанци, които са помагали на германските военни, и техните семейства, вече 
са евакуирани, посочила е Меркел. 
Нейното правителство ще се опита да помогне на възможно най-много хора, които са работили с Германия. Що се отнася 
до уязвимите афганистанци, които не са работили с Германия - например служители на неправителствени организации 
или активисти за правата на жените - трябва да се намери „сигурно място за престой близо до Афганистан“, допълнила е 
канцлерът. 
 
√ Коронавирусът накара инвеститорите в Европа да действат внимателно 
Повечето индекси на Стария континент приключиха сесията на червено, изключението е лондонският FTSE 100 
След пониженията в началото на седмицата инвеститорите на европейските фондови борси показаха сдържаност и във 
вторник. EuroStoxx 50, водещият индекс за еврозоната, се понижи с 0,14 % до 4196,40 пункта. 
Притесненията за коронакризата отново оказват влияние на борсите. 
„Много инвеститори се опасяват, че опитите за ограничаване от страна на китайското правителство в хода на 
разпространението на делта варианта могат да забавят и световната икономическа динамика“, казва Landesbank Baden-
Württemberg. 
„Задръстването във важните контейнерни пристанища продължава, тъй като в случай на зараза сред пристанищните 
служители цялото пристанищно съоръжение трябва да бъде затворено“. 
Понижения преобладават и на борсите на големите държави. Френският Cac 40 падна с 0,28 % до 6819,84 пункта. Водещият 
лондонски индекс FTSE 100 отсрами останалите с ръст от 0,38 до 7181,11 пункта. Тук повишаването на цените 
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на Shell и BP от петролната и газовата индустрия осигури подкрепа. Начело на индекса бяха акциите на BHP, която се 
възползва от продажбата на петролния и газов бизнес. 
Германският фондов пазар се движеше странично във вторник след слаб старт на седмицата. В края на 
търговията Dax беше практически непроменен на ниво от 15 922 пункта. Вчера борсовият барометър приключи търговията 
с 0,3 процента на червено на ниво от 15 926 пункта. 
Макар че германският водещ индекс се изкачи в нови измерения в петък с новия рекорд от 16 030 пункта, цялата ситуация 
на фондовия пазар не се е променила, а като цяло на пазара надделява лятното затишие. 
Обемът на търговията остава нисък, спредовете между дневния минимум и максимум са доста малки. Томас Алтман от 
инвестиционната компания QC Partners понастоящем обобщава ситуацията по следния начин: „Рекордът при Dax остава в 
рамките на достижимото. Но все още е недостижим без нови купувачи“. 
 
БНТ 
 
√ Регионалният министър за бюджета на АПИ: Парите са изхарчени до април  
По данни на регионалния министър, за тази година бюджетът на АПИ за текущ ремонт и поддръжка на пътища е 382 
милиона, възложените договори обаче са за милиард и половина. 
Говорителят на правителството - Антон Кутев, нарече това планирана измама и заяви, че случаят трябва да се разследва от 
прокуратурата. 
Според изнесените данни за периода 2018-2021 година всички заложени в бюджета на АПИ са надвишени в пъти. За тази 
година предвидените в бюджета 382 милиона за цялата година били разплатени още до април. А сега фирмите питали ще 
си получат ли останалите пари по договорите за милиард и половина. 
"Срещали сме се с тези фирми и сме ги питали защо работите, без договорите ви да са обезпечени. Оказва се, че те 
са взимали само малки аванси, а цялата сума по договорите им е била плащана в края на годината с  постановления 
на Министерския съвет и пари от излишъка", заяви служебният министър на регионалното развитие и 
благоустройството Виолета Комитова. 
Комитова каза, че тя, като служебен министър, не може да обясни как става това един бюджет от 382 милиона да се 
прескочи до такава голяма степен, че да бъде надвишен близо 5 пъти. И защо, когато се е знаело колко пъти е надвишен 
за всяка от годините от 2018 година насам, в този за следващите години пак се предвиждали максимум около 400 милиона. 
"Аз това го наричам форма на измама, защото фирмите, с които ти си подписал договор и си обещал да платиш 
парите ти си ги измамил. Тези пари ги няма в бюджета", допълни говорителят на правителството Антон Кутев. 
Според Кутев прокуратурата трябва да се занимае с казуса. 
В отговор пред БНТ бившият регионален министър Петя Аврамова нарече обвиненията за договори на стойност милиард 
и половина лъжа. Обясни, че всичко възложено е в рамките на утвърдения бюджет. 
"Но фирмите винаги са използвали летния сезон да направят ремонт на пътните отсечки, за които отговарят и да 
ги подготвят за зимата. Като винаги са знаели, че в бюджета се търсят средства за обезпечаване на средствата, 
които те са използвали за тези ремонти", добави Петя Аврамова, бивш министър на регионалното развитие и 
благоустройството. 
Никой не знае дали тази година ще има излишък и дали тези договори за милиард и половина ще могат да бъдат покрити, 
контрираха от МРРБ. Според Аврамова обаче пари за разплащане с фирмите има и сега. 
Към момента регионалният министър се е разбрала с фирмите, изпълнители на ремонтите и поддръжката, че ще 
продължат да работят както и досега. Надеждата на министерството е, че в края на годината отново ще има необходимия 
излишък, за да бъдат платени тези милиард и половина по договорите. 
Няма опасност от спиране на ремонти и строежи на пътища, гарантираха от ведомството. 
 
√ Министър Стоев: Непосредствен и спешен приоритет е евакуацията на гражданите ни от Афганистан  
Ситуацията в Афганистан е тревожна, непосредствен и спешен приоритет е евакуацията на гражданите ни. Това заяви 
министърът на външните работи Светлан Стоев пред колегите си от ЕС по време на състоялия се извънреден Съвет "Външни 
работи" за ситуацията в Афганистан. 
Външните министри от ЕС обсъдиха изключително тревожната и динамична ситуация в Афганистан и произтичащите от 
нея предизвикателства за страната, региона и ЕС. Единодушно като непосредствен приоритет беше определена 
евакуацията на гражданите на държавите членки и местния персонал в чуждестранните мисии и международни 
организации. 
Потвърден беше ангажиментът на ЕС към стабилността на Афганистан и оказване на помощ на населението на страната. 
Налице е воля за разработване на актуализирана стратегия на ЕС за Афганистан. Сътрудничеството и подкрепата към 
държавите от региона ще бъдат ключови за овладяване на ситуацията, включително на мигрантския натиск. 
Министрите на външните работи се обединиха около разбирането, че ясно следва да бъдат заявени очакванията към 
бъдещото управление на Афганистан за спазване на международното и хуманитарното право и поетите от страната 
международни ангажименти. 
Специално внимание беше отделено на ситуацията на жените и момичетата, както и малцинствата, чиито права и 
равноправно участие в социалния живот на страната трябва да бъде осигурено. 
В своето изказване българският външен министър изрази и притеснение относно големия брой афганистанци, напускащи 
страната си, и увеличения мигрантски натиск върху България като външна граница на ЕС. В този контекст България ще 
разчита на солидарността на ЕС. 
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Съветът "Външни работи" завърши с приемането на декларация по ситуацията в Афганистан. 
Афганистан е включен като тема и в неформалната среща на външните министри в началото на септември. 
 
Класа 
 
√ "Начинът да не дойде е да подаде оставка". Парламентът поиска Гешев да докладва за полицейското насилие  
Със 167 гласа "за" и нито един "против" Народното събрание прие в срок до 20 август главният прокурор Иван Гешев да 
внесе за разглеждане в парламента доклад за дейността на прокуратурата и разследващите органи във връзка със случаите 
на упражнено полицейско насилие по време на протестите през лятото на 2020 г. В доклада трябва да фигурират какви 
действия са предприети за установяване на лицата, превишили правомощията си, кои са били наблюдаващите прокурори, 
както и защо разследването се е забавило. 
Проектът за решение беше внесен в понеделник от "Демократична България" (ДБ), "Има такъв народ" (ИТН), "Изправи 
се.БГ!. Ние идваме!" (ИБГНИ) и БСП, а в пленарната зала беше представен от съпредседателя на ДБ Христо Иванов. 
От парламентарната трибуна той попита дали фактът, че главният прокурор не разследва действия на полицията, която 
превишава правомощия по време на протест с искане за оставката му, е конфликт на интереси и добави че насилието и 
липсата на последствия са били "политическа поръчка". 
„Г-н Гешев през медиите вече успя да каже, че това [изслушването му по темата бел.ред.] ще наруши разделението на 
властите. Искам да дам консултация на г-н Гешев: има един начин, да не идва – да си подаде оставката“, каза още Иванов. 
Във вторник в парламента беше проведено изслушване на служебния министър Бойко Рашков във връзка с полицейското 
насилие по време на протестите през 2020 г. Това се случи по време на извънредно заседание, което беше свикано след 
като в петък парламентарната комисия, която се занимава с полицейското насилие и подслушването на 
граждани, публикува записи от охранителни камери от нощта на 10 юли. На тях се вижда как полицаи бият вече арестувани 
протестиращи. 
По време на изслушването стана ясно, че МВР и прокуратурата са знаели и са разполагали със записите от камерите още 
преди повече от година, но не са предприели действия. Беше съобщено още, че във вътрешното министерство е 
разпоредена нова проверка относно действията на униформените. 
В неделя, година след събитията, от Софийската районна прокуратура обявиха, че е повдигнато обвинение за причиняване 
на леки телесни повреди срещу четирима полицаи, охранявали протестите. 
 
√ ИПИ: Игра на прогнози - ускоряване на възстановяването?  
Правителството одобри проект за актуализация на бюджета, с която ще поиска от народното събрание увеличение на 
публичните разходи през 2021 г. с малко над 1,8 млрд. лева. Както вече писахме, предложението е допълнителните 
разходи да се финансират от очаквано преизпълнение на приходите, пише Лъчезар Богданов от Института за пазарна 
икономика (ИПИ). 
Като изключим включването в бюджета на по-голям аванс по линия на механизма за възстановяване и устойчивост – 
всичко това при условие, че националният план на България получи одобрение на Комисията и Съвета до декември – 
оставащата част от преизпълнението в постъпленията се обяснява с подобряване на външната и вътрешната стопанска 
конюнктура. 
Без да публикува отделен документ, министерството на финансите на практика актуализира макроикономическата си 
прогноза. Непосредствената роля на тази прогноза е да очертае реалистично очакване за приходите,  да даде рамка на 
разходите и дълга, както и да скицира мащаба и вероятността от различните рискове. На прага на август можем да 
приемем, че самото изпълнение на бюджета до момента, както и динамиката на текущи индикатори – включително за 
потребление, износ, безработица, доходи и др. под. – в значителна степен изясняват макротраекторията за тази година. 
Но анализът и прогнозата за ключови стопански тенденции са важни, от една страна, за начало на съдържателен дебат по 
средносрочната фискална рамка и проектобюджета за 2022 г., и от друга страна – за адекватна подредба на приоритетите 
в икономическата политика. Казано просто – има значение дали в челото на дневния ред ще са реформи и политики, 
подкрепящи дългосрочните фактори за инвестиции и ускорен растеж, или напротив, във фокуса ще продължават да са ad 
hoc мерки за смекчаване на ефект от шокове в поотминалата кризисна среда. 
Прегледът на параметрите показва, че дори в обновената прогноза правителството е изключително предпазливо. 
Очакваният за 2021 г. ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) е завишен от 2,7% до 3,5%, потреблението на домакинствата 
ще расте с 3,6% вместо с 2%, ръстът на кредитите за частния сектор ще достигне 6,4% при 3,4% в предходната прогноза, 
доходите от труд ще нарастват вместо с 5,9% със 7,7% и така нататък. Остава обаче негативното очакване за туризма, без 
промяна на практика е и прогнозата за заетостта и безработицата. 
Към средата на годината обаче икономиката праща силни сигнали, че дори тези завишени очаквания твърде вероятно ще 
бъдат надминати. Всъщност последните месеци отчитат поредица от исторически рекорди в редица показатели. 
Регистрираните в бюрата по труда безработни спадат до 170 хиляди, или 5,2% - най-ниско ниво изобщо откакто се 
поддържа тази статистика. Износът на стоки през май 2021 г. нараства с над 32% - което не е изненада след срива миналата 
пролет – но по-важно е, че през март и април бяха отчетени недостигани досега номинални стойности. Индексът на 
индустриалното производство след март вече е не просто над нивата от 2020 г. , а и над средното за 2019 г.; както цялата 
преработваща промишленост, така и повече от половината ѝ подотрасли също са надхвърлили върховата предкризисна 
година. 
Средният осигурителен доход, отчитан от НОИ, бележи 11% ръст на годишна база към май. Външната среда също се 
подобрява отчетливо по-бързо от очакванията през миналата есен. Данните за пролетта на 2021 г. потвърдиха, че 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31414468.html
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31411300.html
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31409298.html
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31411635.html
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/kabinetyt-odobri-aktualizaciiata-na-biudjeta-332695/
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стопанската динамика – както глобално, така и в още по-голяма степен в Европа – все по-малко страдат от пандемичната 
обстановка. През април 2021 г. стойността на световната търговия достигна най-високо ниво в историята, подкрепено и от 
чувствителния ръст в цените на ключови енергоносители и суровини. Както износът, така и вносът на ЕС расте през май с 
около една трета спрямо същия месец на 2020 г., на практика напълно компенсирайки ефекта от пандемията. 
В повечето европейски икономики индустриалното производство и продажбите на дребно отчетоха и почти огледален на 
спада от миналата пролет ръст, макар все още в някои от по-тежко засегнатите страни нивата да са под тези в 
предкризисната 2019 г. През второто тримесечие БВП на най-голямата икономика – Германия – нараства с 9,2% на годишна 
база, а в цялата еврозона - с 13,7%; списъкът може да бъде продължен. 
Същевременно от началото на годината редица институции и анализаторски агенции постоянно повишават очакванията 
си за растежа в България. Още през април МВФ прогнозира ръст на БВП от 4,4% през 2021 г., в началото на юли 
Европейската комисия в актуализираната си лятна прогноза повиши очакването за ръст до 4,6% а Европейската банка за 
възстановяване и развитие – до 4,5%а. В края на юли в прогнозата на БНБ растежът за тази година вече ще е 4,1%, а според 
оценката на рейтинговата агенция Fitch – 4,7%. 
Това са само няколко примера – важното е, че тенденцията е обща и всички анализатори на практика признават, че 
предходните им прогнози са били твърде предпазливи и консервативни; разликата е с около 1,5 процентни пункта и 
повече. Ако добавим и ценовия фактор – а именно, отчетливото поскъпване на горива, основни метали и други ключови 
суровини и материали – номиналната промяна в основните измерители на стопанската активност ще е вероятно още по-
висока от доскоро очакваната. Всичко това е аргумент за префокусиране на приоритетите на политиката от реакция на 
кризи към структурни реформи в среда на благоприятна макроикономическа динамика и бързо възстановяване. 
 
√ Двойното гражданство на Кирил Петков. А хората с българско гражданство, които разграбват България?  
Има ли Кирил Петков двойно гражданство? Това е без значение - важно е как си върши работата. Защото сме се 
нагледали на хора с българско гражданство, които без да им мигне окото разграбват държавата, 
издала им паспорта. 
Коментар от Александър Андреев: 
Има ли министър Кирил Петков двойно гражданство? Встрани от политическите цели, които преследват задаващите този 
въпрос, с просто око се вижда едно сериозно несъвършенство на българското законодателство - макар че и другаде по 
света съществува същото ограничение. 
Реликт от 19 век 
Да обвързваш заемането на правителствена или държавна позиция с изискването за едно-единствено национално 
гражданство, е анахронизъм и реликт от 19 век. Съответно: да оценяваш лоялността на един политик според гражданството 
му е архаичен и в крайна сметка глупав принцип. Злонамереният винаги ще се освободи от чуждото гражданство, а 
добронамереният дори няма да се сети. 
В днешно време, особено пък в ЕС, паспортът всъщност не е нищо повече от най-обикновен документ - като шофьорската 
книжка например. Той не гарантира лоялност, а удостоверява едно правоотношение. И притежаването на един-единствен 
паспорт изобщо не означава, че притежателят е по-квалифициран за определена длъжност и позиция. В България сме се 
нагледали на дейци с българско гражданство, които вършат работата си некадърно, дори злонамерено - и без да им мигне 
окото грабят държавата, която им е издала паспорта. 
Примерът с папата 
И обратно: за днешния държавен глава на Ватикана и духовен лидер на милиарди католици по света медиите пишат, че 
притежава два, а може би и три паспорта - аржентински, италиански и ватикански. За предполагаемите две гражданства и 
на предишния папа се водеха дискусии. Очевидно обаче и за двамата това не беше пречка да изпълняват добросъвестно 
служебните си задължения като глави на една малка държава и на една огромна църква. 
А за един български служебен министър може да се окаже. Звучи някак странно, нали? 
 
√ Бягството на афганистанския централен банкер 
Валутата на Афганистан увеличи поевтиняването си до рекордно ниско ниво, тъй като напускането на действащия 
управител на централната банка увеличи допълнително политическите сътресения. 
Афганът поевтиня с 4,6% във вторник до 86,0625 за долар, четвърти ден на спад по данни на Bloomberg. На централната 
банка ѝ беше заявено, че от петък няма да има повече пратки в долари, което ограничава способността ѝ да доставя валута. 
А това увеличи допълнително паниката, пише в Twitter изпълняващият длъжността гуверньор Аджмал Ахмади. 
Ахмади се качи на военен самолет на летището в Кабул, където хиляди се опитаха да напуснат страната, тъй като бързото 
териториално настъпление на талибаните доведе до разпадането на правителството. Няма план за евакуация и 
напускането на президента Ашраф Гани без създаване на преходно правителство допринесе за хаоса, пише Ахмади. 
„Валутата скочи от стабилното ниво от 81 на почти 100, след което се върна на 86“, пише централният банкер. „Проведох 
срещи в събота, за да успокоя банките и чейндж бюрата“. 
В неделя гуверньорът напусна централната банка и отиде на летището, където се е срещнал с други правителствени 
лидери. Повече от 300 пътници са били натъпкани в самолета му, въпреки че е нямало гориво или пилот. 
„Не трябваше да свършва по този начин. Отвратен съм от липсата на каквото и да е планиране от страна на афганистанското 
ръководство“, пише той. 
Суматохата в Афганистан се преля на пазарите в Пакистан. 
Държавните доларови облигации на Пакистан, дължими до 2031 г., спаднаха с 1,8 цента в понеделник, което е най-
големият спад, откакто правителството оцени книжата през март. Пакистанските доларови облигации бяха най-големите 

https://www.dw.com/bg/%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/a-57775187
https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/a-58794734
https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/a-58794734
https://www.dw.com/bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%9D-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/a-57797900
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губещи в Азия в понеделник според индекса на Bloomberg Barclays. Те поскъпнаха с 0,4 цента във вторник до 100,9 цента.  
Инвеститорите са загрижени за въздействието върху реда в Пакистан и дали „световните сили ще се опитат да изолират 
Пакистан“ поради предполагаемата подкрепа за талибаните, заяви Абдул Кадир Хюсейн, ръководител на управлението на 
активи с фиксиран доход в базирания в Дубай фонд Arqaam Capital. 
 
√ Китайски експерти: Ако САЩ имат войници в Тайван, това е война  
Високопоставен американски сенатор, също член на комисията по разузнаване в Сената на САЩ, в профилите си в 
социалните мрежи разкри, че САЩ имат 30 000 войници, разположени на китайския остров Тайван. 
Китайски експерти заявиха, че ако това е вярно, то става въпрос за военно нашествие и окупация на китайския Тайван и е 
еквивалентно на обявяване на война от страна на Съединените щати срещу Китай. 
Ако туитът е правилен, Китай може незабавно да активира Закона за антисецесионно унищожаване, за да унищожи и 
изгони американските войски в Тайван и да обедини острова и континента военно, отбелязват експерти. 
В туита си сенаторът Джон Корнин изброи броя на американските войски, разположени в Южна Корея, Германия, Япония, 
китайския Тайван и на африканския континент, за да покаже как броят на американските войници е намалял в Афганистан. 
Но в процеса Корнин разкри шокиращата новина, че на китайския остров Тайван има 30 000 американски войници. 
"Сега властите на САЩ и Тайван трябва да обяснят. Ако е вярно, че САЩ имат 30 000 или по-малко от този брой войници, 
разположени на остров Тайван, китайските военни сили незабавно ще започнат война за елиминиране и изгонване на 
американските войници", написа китайският експерт Ху Сиджин. 
Неговият туит предизвика вълна от съмнения сред потребителите на интернет, като много от тях коментираха под него: 
„как така САЩ все още имат войски в Тайван“, „американската армия има тайно подразделение в Тайван“, „Корнин сигурно 
е сбъркал броя", и "това трябва да е от преди 1979 г. " 
Като старши сенатор от Тексас, който някога е бил републикански лидер на мнозинството за 114-ия и 115 -ия конгрес, а 
сега е член на комисията по разузнаване в Сената на САЩ, Корнин трябва да е наясно с военното разузнаване на 
правителството на Америка. 
Поради това не може да се изключи възможността САЩ да са скрили 30 000 войници на китайския остров Тайван, и има 
вероятност тайната да е била случайно разкрита от този висш американски политик, казаха китайски наблюдатели. 
Както знаем, Съединените щати поддържат военни комуникации с китайския Тайван, включително продажбите на оръжия 
и военното обучение. 
Въпреки противоречията и непрекъснатите коментари под неговия туит, Корнин не направи никакви корекции и не е 
изтрил коментара си. 
"Отбранителният департамент" на остров Тайван отрече твърдението сдържано, като заяви, че това е погрешно и няма да 
коментира въпроса, съобщи базираната в Тайпей медия SETN.com. 
Китай и САЩ установяват дипломатически отношения през 1979 г. при условие, че от Вашингтон прекратят официалните 
си отношения с острова и изтеглят цялата американска армия от отцепилата се провинция. 
Тайното укриване на 30 000 войници на остров Тайван сериозно би нарушило китайско-американското дипломатическо 
споразумение. 
Освен това, то сериозно би нарушило и международното право и дори вътрешното законодателство на САЩ, каза пред 
Global Times китайски експерт, специализирал се по въпроса за Тайван, при условие на анонимност. 
„Бих избрал да не вярвам, че това истина“, каза Сонг Чжунпин, китайски военен експерт и телевизионен коментатор, пред 
Global Times във вторник. 
Ако САЩ наистина тайно са разположили 30 000 войници на китайския остров Тайван, то значи американците като външна 
сила се намесват във вътрешните работи на Китай, което нарушава китайския Закон за антисецесия. Това ще доведе до 
военен конфликт между двете страни, каза Сонг. 
Китай категорично се противопоставя на всяко участие на американски военни служители в тайванските дела или на 
американски войници, които могат да стъпят на острова или започват всякакъв вид военно сътрудничество с местните сили 
за сигурност, заяви Сонг. 
Някои наблюдатели казаха, че ако това е вярно, то би било равносилно на военно нашествие и окупация на китайския 
остров и акт на обявяване на война срещу Китай. Те призоваха правителството на Съединените щати и тайванските власти 
да изяснят туита на Корнин. 
Ако САЩ наистина имат войски, разположени в Тайван - дори и броят им да е малък - това би било сериозен въпрос, който 
пречупи крайния резултат. Тези американски войски трябва да се изтеглят незабавно и безусловно, а правителството на 
САЩ и властите в Тайван трябва публично да се извинят за това, отбелязват наблюдатели. 
 
√ Китай: Подчини се или си тръгвай – Комунистическата партия изправя бизнеса пред труден избор  
На 11 август бе публикувано съвместно постановление на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ЦК 
на ККП) и на Държавния съвет на Китайската народна република (КНР). Те призовават властите по-активно да регулират 
различни сфери от живота на обществото – от националната сигурност до производството на храни и лекарства. 
Това изглеждаше просто като продължение на аналогичен план, чието действие официално изтече миналата година. Но 
съчетано с други сигнали от Чжуннанхай – резиденцията на висшите партийни и държавни органи на Китай, 
постановлението изглежда заканително предупреждение към бизнеса, включително чуждестранните инвеститори. 
Управлявана от компартията, КНР продължава да се ориентира към пазарна икономика, но там вече никой няма да се 
церемони с предприемачите – или играеш по правилата, или не играеш изобщо. 
Системно настъпление 
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Впечатляващ е списъкът на сигналите, които съвкупно може да се нарекат влошаване на инвестиционния климат. 
Първо мощен удар бе нанесен по бизнес империята на основателя на „Алибаба“ Ма Юн, по-известен като Джак Ма. Да си 
припомним и фактически блокираното включване на финансовата платформа „Ант“ в първично публично предлагане 
(ППП), и рекордната антимонополна глоба от 2.8 милиарда долара. 
През август „Алибаба“ отново бе дискутирана в китайските медии в негативен контекст, след като се разбра, че след 
традиционна вечеря с клиенти на компанията неин мениджър проявил аспирации към своя подчинена. В отговор властите 
разкритикуваха културата за пиене на алкохол в бизнеса като цяло, но е ясно, че основният удар пак бе понесен от активите 
на Джак Ма. 
През юли властите удариха най-голямата в Китай служба за повикване на такси „ДиДи“ – обидени заради включването ѝ в 
ППП в Ню Йорк. Те накараха китайските магазини за приложения да премахнат платформата ѝ. Точно това решение на 
регулатора натежа като аргумент в полза на извода, че крайна задача на китайските ръководители е да наложат контрол 
над дигиталния бизнес като цяло, а не да изразят лична неприязън към прекалено независимия г-н Ма. 
По същото време от недрата на ЦК на ККП и Държавния съвет на КНР се появи съвместното постановление „За намаляване 
на натоварването върху учащите от задължителните образователни програми под формата на домашни работи и 
извънкласни занятия“, което бе съкрушителен удар върху пазара за допълнително образование, най-вече онлайн. 
Отдавнашният лидер в отрасъла „Но Ориентал“ изгуби за три дни над 50 на сто от стойността си, а конкурентът му „Кулърн“ 
– 30 на сто. Другите големи играчи, неуспели да се включат в ППП, едва ли ще могат да го направят сега. Голям брой 
образователни компании, особено с чуждестранни инвестиции, вече заявиха, че се изтеглят от пазара или кардинално 
променят развойната си стратегия. 
Партията и бизнесът 
Дали новото постановление е онази граница, след която вече със сигурност можем да кажем, че Китай започва да тормози 
бизнеса? И да, и не. От една страна, инвеститорите вече е трудно да бъдат разубедени – дейността на китайския пазар 
става непредсказуема и прекомерно зависеща от политическите директиви. 
Анализът на документа от 11 август притесни на първо място производителите на храни и лекарствена продукция. Именно 
тези отрасли за пръв път са включени от властите в списъка на сферите, в които „се изисква правно регулиране“. И при 
положение че бизнесът вече не чака до последно, а разчита и най-слабите сигнали за нагласите по върховете, може да 
очакваме отлив на инвеститори от тези области още сега. 
От друга страна, не можем да кажем, че китайската компартия е тръгнала на кръстоносен поход срещу бизнеса, тъй като 
самата партия отдавна вече здраво е вградена в него – тя по-скоро слага ред в нещата, за да се отърве от многото странични 
ефекти, натрупали се през годините на бурен, често безконтролен икономически растеж. 
Акциите срещу финансови платформи от рода на „Ант“ лесно може да се обяснят като проява на грижа във връзка с 
рисковете за финансовата система на КНР – още повече че борсовият крах от 2015 г. убедително показа колко лесно може 
да се срути пазарът въпреки всички бодри изявления на властите и възторзите на експерти от чужбина. 
Борбата с дигиталните гиганти върви по линия на „затягане на гайките“ в сферата на националната сигурност, станало 
многократно по-актуално в контекста на противопоставянето със САЩ. 
Накрая, очакваното слагане на ред в производството на храни и лекарства може да намали дела на некачествената и 
пиратската продукция на тези пазари. А той е висок, както отдавна са се убедили руските производители, страдащи от 
масово фалшифициране на стоките им, нарушения на интелектуалната собственост и недобросъвестно отношение на 
китайски фирми към тях. 
Обстоятелствата се подреждат в полза на китайското ръководство. Благодарение на пандемията и успешната борба с нея 
компартията е засилила влиянието си до крайност, а грандиозното честване на стогодишния юбилей на ККП през юли 
затвърди този успех. 
Същата тази пандемия, както и противопоставянето със Запада чувствително мобилизираха обществото. 
Правоохранителните и регулаторни органи са по-силни от всякога. 
В условията на пандемични ограничения бизнесът е зависим от държавата и нейната подкрепа. 
Приетият тази пролет 14-и петгодишен план (2021-2025 г.) цели развитие най-вече на вътрешното потребление – и уклонът 
към деглобализация, засилил се през 2020-2021 г., само потвърждава колко е уместен този курс. 
При това положение китайският капитал и чуждестранните инвеститори изглежда нямат друг изход: или трябва да се 
предадат на волята на властите, или да търсят други пазари. 
 
Мениджър 
 
√ НС излезе със специална декларация и извинение за полицейското насилие  
Народното събрание излезе със специална декларация, в която осъди бруталното полицейско насилие срещу 
протестиращи граждани през миналата година и се извини на жертвите. 
Извинението на парламента беше прибавено към първоначалния текст по предложение на Мая Манолова, председател 
на ПГ"Изправи се БГ!Ние идваме!". Документът е и официалната позиция от проведеното вчера извънредно заседание, 
свикано от председателя на парламента Ива Митева заради оповестения в края на миналата седмица запис от охранителни 
камери, на който се вижда как служители на реда малтретират задържани демонстранти зад колоните на МС. 
За Радостин Василев от ПГ "Има такъв народ" е нужно не извинение, трябва справедливост. Прието беше и допълнението 
на Велизар Шаламанов /ПГ "Демократична България"/. В него парламентът настоява Министерският съвет да внесе 
необходимите законодателни промени в НС, да приеме подзаконови разпоредби, недопускащи подобни случаи на 
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насилие на МВР. От своя страна НС ще засили контрола върху сектора за сигурност включително чрез постоянните комисии 
и съгласно най-добрите европейски практики. 
Отхвърлено беше искането на ДПС в декларацията да бъде прибавено и, че се осъжда полицейският произвол по време 
на предизборната кампания за 46-то НС. 
В гласуваната вчера декларация, НС определя полицейското насилие като "позорящ акт на нечовешко и унизително 
третиране, забранен от конституцията и международните договори, по които България е страна. 
НС настоява за обективно и безпристрастно разследване, за справедливо наказание както на преките извършители и 
ръководителите им, така и на отговорните лица, прикрили деянието им. 
 
√ Стефан Янев: Проектобюджетът е внесен в Народното събрание  
Служебното правителство е спазило всички процедури и е изготвило проект на бюджет, който е внесен в Народното 
събрание. Това заяви служебният премиер Стефан Янев, който посети благоевградското село Габрово. Той подчерта, че 
оттук нататък е задължение на народните представители да дебатират и да решат дали приемат проекта за актуализация. 
"Мисля, че процедурата е спазена. Ако в случая – това, което е предложено от служебното правителство, не отговаря на 
техните визии, разбира се, те са в правото си да го променят, но в крайна сметка, тежестта на решението е в самото Народно 
събрание", заяви премиерът Стефан Янев.  
На въпрос, свързан с това дали Иво Прокопиев стои зад актуализацията на бюджета, както твърди Карадайъ, служебният 
министър-председател заяви, че не може да отговаря на подобни метафори и алегории – кой зад кого стои.  
"Логиката на подготовката на актуализацията на бюджета ние сме я обсъждали в Министерски съвет. Тя се базира на 
съпричастността към това какво се случва в страната. Инерцията на кризата, всички необходими социални и здравни 
плащания, и по отношение на подпомагане на бизнеса, е нещо, което трябва да се прави, и намесването на лица и чужди 
интереси не намирам за уместно. Логиката е ясна! Всеки ред от предложената актуализация може да бъде защитен", 
уточни Янев.  
Във връзка с миграционния натиск Янев съобщи, че е задействан план за евакуацията на повече от 11 български граждани 
от Иран.  
 
√ Актуализацията на бюджета нажежи обстановката при консултациите на ГЕРБ с Радев  
Темата за актуализацията на бюджета нажежи обстановката при консултациите на ГЕРБ с президента Румен Радев. Двете 
страни представиха своите позиции по въпроса, като Радев отново настоя за спешна актуализация, а от ГЕРБ отвърнаха, 
че няма как бъдещи събития да бъдат заложник на това да се актуализира или не държавният бюджет. Президентът 
заговори, че ако има още едно служебно правителство и имаме задълбочаване на кризата, то страната ни трябва да 
има ресурс, така че кризите да не се носят отново на гърба на българските граждани.  
"Множат се предизвикателствата и пред парламента, и пред политическите партии за намиране на формула, която да 
гарантира конструирането на устойчиво парламентарно мнозинство, което да излъчи съответно управление на страната в 
рамките на редовен кабинет. В същото време парламентът е изправен и пред друго предизвикателство - да вземе 
отношение по важни за всички българи въпроси, касаещи предстоящите и здравна, и миграционна криза, които изискват 
и актуализация на бюджета независимо дали ще имаме редовен или служебен кабинет. Които искат приемане на важни 
и неотложни закони, искат и ясна позиция на парламента по Плана за възстановяване и устойчивост", заяви в началото на 
разговора президента Румен Радев.  
По думите му, независимо дали дадена политическа сила се е обявила за опозиция в парламента, или има амбициите да 
участва в управлението на страната, всяка политическа партия трябва да има ясна позиция и ангажимент по тези въпроси, 
които касаят всички българи, касаят възможността да преминем устойчиво през предстоящите кризи, касаят бъдещето на 
страната.   
"Нашата парламентарна група многократно е заявявала, че при връчването на втория проучвателен мандат ще го върнем 
веднага без да представяме състав и структура на Министерския съвет в сроковете по Конституция. Нищо не се е 
променило и становището ни остава същото. Аз вече имах време да заявя, че не смятам, че трябва актуализацията на 
бюджета или какъвто и да е акт на Народното събрание да бъде обвързан с връчването на втория и третия мандат и 
съответната конституционна процедура. За нас това са различни актове по своя характер и в Конституцията никъде няма 
подобни условия, за да може президентът да изпълни конституционните си правомощия", заяви председателят на ПГ на 
ГЕРБ Десислава Атанасова. От страна на ГЕРБ на консултациите присъстваха Даниел Митов, Десислава Атанасова и 
Радомир Чолаков.  
По отношение на актуализацията на бюджета, Атанасова обясни, че ГЕРБ е на мнение, че мястото за тази тема е в 
Народното събрание. "Там трябва да водим дебат дали има дотатъчно финансови средства, защото ние считаме, че ГЕРБ 
остави финансово и икономически стабилна държава", каза тя.  
Атанасова припомни, че преди година също е имало covid-криза, а ГЕРБ вече се е справила и с мигрантската вълна и изрази 
надежда усилията им да не са забравени.  
"Сега е ред на партиите, които считат, че могат да бъдет алтернатива, да поемат отговорност. Сега е ред на тяхна 
отговорност, а и на ваша отговорност, господин президент, защото тези партии се родиха под вашия юмрук, тук на 
площада. В този смисъл отново заявявам категоричното ни становище, че няма нужда от допълнителни консултации с 
парламентарната група на ГЕРБ. Ние, когато ни връчите мандата, ще ви го върнем в рамките на същия ден без да 
използваме възможностите на Конституцията за предлагане на състав и структура на Министерския съвет", заяви 
Атанасова.  
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Президентът обясни, че по този начин се облекчава работата му и решението му кога и как да връчи втория мандат. 
"Относно това каква държава ни остави ГЕРБ, българите се произнесоха на последните парламентарни избори. Мисля, че 
няма какво да се добави към тази оценка. Тя е най-добрата. Как се справихте с Covid-кризата личи по това, че хиляди 
българи загубиха живота си. Това го усети на гърба си и бизнесът. Но аз не искам да спорим", каза той.  
Румен Радев припомни, че актуализацията на бюджета се разглежда в рамките на Народното събрание. Той изтъкна, че 
ако има още едно служебно правителство, той не иска то да бъде поставено в условие да няма актуализация на бюджета. 
И ги призова да си свършат работата и да дадат гаранции, че ще има такава актуализация.  
Атанасова обаче отвърна, че няма как бъдещи събития да бъдат заложник на това да се актуализира или не държавния 
бюджет, още повече че от ГЕРБ нямали никакви данни за изпълнението на приходната или разходната част на държавния 
бюджет за 2021 година.  
"Не се меся в работата на Народното събрание, но като президент, който е загрижен за съдбата на българските граждани 
и носи отговорност за действията на служебното правителство каквото с се очертава с голяма вероятност да има отново, 
аз съм длъжен да поставям тези въпроси, защото ако ние имаме задълбочаване на кризата, трябва да имаме ресурс, така 
че кризите да не се носят отново на гърба на българските граждани", добави накрая президента Радев.  
 
√ ГЕРБ ще върне веднага втория мандат и няма да подкрепи трети  
ГЕРБ ще върнат мандата за съставяне на правителство, когато им бъде връчен от президента. Това заявиха от партията след 
консултациите при президента вчера. Десислава Атанасова и Даниел Митов уточниха, че няма да подкрепят и 
правителство, съставено с третия мандат.  
"Кризите, пред които е изправена България, не могат да протакат конституционни процедури. Отново заявихме 
категорично при връчването на мандата веднага ще го върнем. Няма да ползваме конституционния срок за консултации и 
съгласие в парламента. Следва президентът да реши кога да пристъпи към тази конституционна процедура", каза 
председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова пред журналисти след консултациите с ПП ГЕРБ. 
Тя посочи, че разговорът им с президента е засегнал няколко теми. "Първата е да потвърдим нашата позиция по отношение 
на бързината, с която считаме, че следва да се действа в предстоящата конституционна процедура по връчване на втори 
мандат. Убедени сме, че това ще даде възможност максимално бързо да се състави правителство от партиите, които са 
заявили такава готовност", заяви Атанасова.  
"Считаме, че е много по-добре да се премине към връчването на втори и трети мандат и ако се състави правителство, 
именно зад него да застане парламентарно мнозинство, което да носи отговорност както за актуализацията на бюджета и 
управление на кризи, така и за подготовка на следващ бюджет за 2022 г.", добави тя.  
В разговорът са били обсъдени и темите, които вчера бяха обсъдени на КСНС. "Становището на парламентарно 
представените групи е, че мястото за обсъждане на актуализацията на бюджета е в Народното събрание и тази 
актуализация не може да бъде обвързана с условието връчване на втори мандат или консултации с парламентарните 
групи", допълни Атанасова. 
Митов допълни, че вчера на Консултативния съвет по национална сигурност във връзка с казуса с гражданството на 
министъра на икономиката Кирил Петков, част от политическите сили са дали своебразен вот на недоверие към служебния 
кабинет. 
 
√ От ИТН категорични - няма да подкрепят трети мандат  
"Има такъв народ" няма да подкрепят трети мандат за съставяне на правителство. Това стана ясно след проведените 
консултации при президента Румен Радев.  
"Ние сме единствените, които от самото начало не се отмятаме от това, което сме говорили, за разлика от нашите колеги 
от другите политически партии. Никой не може да ни обвини, че си сменяме мнението през ден. Трети мандат "Има такъв 
народ" няма да подкрепи, защото няма политическа логика в това да не подкрепят останалите правителство, предложено 
от най-голямата парламентарна партия, а в същото време да очакват от нас ние да подкрепим следващо правителство на 
малцинството, което странно защо също ще управлява с плаващи мнозинства, в което ние бяхме обвинявани. Това заяви 
зам.-председател на ПГ на ИТН Виктория Василева след консултациите на представителите на парламентарната група при 
президента днес.  
Тошко Йорданов, Филип Станев и Виктория Василева от ИТН заявиха, че при държавния глава са обсъдили редица 
проблеми - от това как се стигна до неоползотворяването на първия мандат, през различните възможности пред 
президента и парламента оттук нататък и актуалната обстановка в страната.  
Виктория Василева коментира и призива на лидера на ИТН Слави Трифонов да подкрепят служебното правителство във 
връзка със засиления миграционен натиск. 
"Независимо от всички политически напрежения и игри, има неща, които са над всеки един от нас. Това са изключително 
тежки национални проблеми, какъвто е проблемът с мигрантската криза, която много скоро може да почука на нашата 
врата. Нормално е да постъпим така, както се очаква от едни отговорни български граждани, и да подкрепим тези усилия 
на правителството, които са насочени към справяне с конкретно тези проблеми", посочи Василева. 
 
√ Бурен икономически ръст от 9,6% за второто тримесечие обяви НСИ  
Впечатляващ ръст на БВП на страната през второто тримесечие на годината от 9.6%, отчита НСИ в експресна оценка на 
данните, оповестена днес. Отскокът на икономиката е на годишна база, което означава, че растежът е отчетен спрямо 
показателите за второто тримесечие на миналата година, когато икономическите показатели потънаха под натиска на 
ковид-кризата. 
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Нарастването на БВП спрямо първото тримесечие на тази година е с 0.4%. Експресните оценки на НСИ за БВПсе основават 
на предварителните и налични към момента, месечни и тримесечни данни, които подлежат на последващи актуализации 
и ревизии, на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на 
изчисленията не налична директна базисна информация. 
Разработените експресни оценки за второто тримесечие на 2021 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период.  
БВП в стойностен обем, текущи цени 
Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 31 085.5 млн. 
лева. 
Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2021 г. е 26 974.5 млн. лeвa. 
Потреблението е било най-силният двигател на растежа през второто тримесечие. То най-голям дял в БВП заема крайното 
потребление с 80.2%, което в стойностно изражение възлиза на 24 932.3 млн. лева. На годишна база потреблението 
регистрира ръст от 6,7%,  а спрямо предходното тримесечие - с 2,5% 
Другият основен фактор в съставянето на БВП - бруто капиталообразуването е 5 844.4 млн. лв. и заема 18.8% относителен 
дял в БВП. То расте на годишна база с 4,2%. Външнотърговското салдо е положително. Износът на стоки и услуги се 
увеличава с 20.3%, а вносът на  стоки и услуги нараства с 28.6%. 
 
√ 1138,18 лева е средният осигурителен доход за юни  
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2021 
г. е 1138,18 лв. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г. е 1124,56 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец юли 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.  
 
√ МОН спира програмата за безплатните ученически лагери  
Само месец след реалния старт на програмата за безплатни ученически лагери "Отново заедно" Министерството на 
образованието и науката спира заявките по нея. Като причина от МОН изтъкват влошаващата се епидемична обстановка в 
страната и особено в морските ни курорти. 
По програмата 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, съобщават още от МОН. 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.  
 
√ Удължават пак срока на валидност на шофьорските книжки  
Срокът на валидност на шофьорските книжки, който е изтекъл или ще изтече между 01.09.2020 г. и 30.06.2021 г. се 
удължава с 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока на валидност. Ако на даден документ е разписан срок на 
валидност до 30.06.2021 г., то неговата валидност се удължава с 10 месеца до 30.04.2022 г., съобщиха от МВР. Това става 
възможно с прилагането на Регламент (ЕС) № 267 от 16.02.2021 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 
специални и временни мерки с оглед продължаващата криза във връзка с COVID-19. 
Важно допълнение е, че всички шофьорски книжки, чийто срок на валидност вече е бил удължен миналата година, 
съгласно предишен регламент на ЕС от 25.05.2020 г. и решение на ЕС 21.08.2020 г., и е изтекъл или ще изтече в периода 
01.09.2020 г. до 30.06.2021 г. се удължава с 6 месеца или до 01.07.2021 г. – която от двете дати е по-късната. 
Считано от 01.02.2021 г. всички лични карти, чийто срок на валидност изтича, подлежат на подмяна в 1-месечен срок, тъй 
като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за 
личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., посочват още от 
МВР. 
От съобщението става ясно, че не е задължително да се подменят паспорти. Паспортите с изтекъл срок на валидност 
полежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността. 
Информация относно административните услуги по линия на „Български документи за самоличност“, работното време и 
т.н. може да намерите на сайта на съответната областна дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. 
От МВР напомнят, че всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, имат възможност да подават 
заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена или бърза услуга във всяко едно от 
звената „Български документи за самоличност“ на територията на столицата. 
Работно време на всички звена БДС в районните управления на територията на София и отдел „Български документи за 
самоличност“ - СДВР в делнични дни е от 7.30 до 17.45 часа, без обедна почивка, прекъсването на работата в интервала 13 
- 13.30 часа е за дезинфекция. 
Дежурните звена БДС при СДВР ще работят в съботните дни на месец август 2021, г. с работно време от 8:30 часа до 14:30 
часа по следния график: 
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7 август – Първо и Четвърто РУ; 
14 август – Пето и Седмо РУ; 
21 август – Второ и Шесто РУ; 
28 август – Осмо и Девето РУ. 
Всяка събота със същото работно време отдел „Български документи за самоличност”- СДВР, на адрес: бул. Княгиня Мария 
Луиза № 48, приема заявления за издаване на български лични документи - лични карти и паспорти с такса за обикновена 
и експресна услуга с уточнението, че изготвеният документ по експресна услуга се получава в първия работен ден от 
следващата седмица. 
 
√ Испания получи 9 млрд. евро от ЕС по националния план за възстановяване  
Испания получи първия транш от 9 милиарда евро от възстановителния фонд на ЕС на стойност около 750 милиарда евро 
за преодоляване на последиците от ковид пандемията и създаване на по-зелена и по-дигитализирана икономика. 
Това съобщи председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в комюнике, цитирано от Ройтерс. Испания 
ще получи общо 69,6 милиарда евро гаранции от фонда през идните години. Средствата са обвързани с прилагането на 
инвестиционни проекти и на реформи, съдържащи се в предложения от нея план пред Еврокомисията. 
В комюникето Фон дер Лайен изразява увереност, че амбициозният план на Мадрид ще даде жизненоважен тласък на 
европейския Зелен пакт и дигителизирането на икономиката, а Испания ще стане по-устойчива от всякога. 
Първи транш от фонда получи и Литва в размер на 289 милиона евро от определените й общо 2,22 милиарда евро под 
формата на грантове. 
 
√ Ирландия увеличи износа за Великобритания  
Износът от Ирландия към Великобритатия се е увеличил през първите шест месеца след Брекзит, докато в обратна посока 
бележи спад. Това показват данни на ирландското правителство, предава БНР.  
Дисбалансът в търговията след Брекзит е виден от данните на Ирландския централен статистически офис, според които 
износът на стоки към Обединеното кралдство, без Северна Ирландия, се е увеличил с 20% през първите 6 месеца на 2021 
г. Това е с повече от 1,1 милиарда евро в сравнение със същия период миналата година. Износът от Великобритания към 
Ирландия обаче е намалял с повече от 2,5 милиарда евро или с 32%.  
Британските износители са били засегнати по-тежко от Брекзит, защото са изправени пред гранични проверки от 1 януари 
на доставките им за ЕС, докато ирландските и респективно европейските износители към Великобритания са се 
възползвали от поетапния подход за поверките, предпочетен от британското правителство след 12-месечния преходен 
период. Това означава, че всички изнасяни храни и растения за ЕС са обект на санитарни и фитосанитарни проверки от 
януари, докато за износа на страните членки на ЕС, включително Ирландия, не важи пълното прилагане на бюрократичните 
мерки до 2022 г.   
 
√ Британският бизнес подкрепя реформата за фискалната година  
Представители на британския бизнес подкрепят промяната в датите на финансовата година, въз основа на която се плащат 
данъци. Това съобщи във вторник Financial Times, позовавайки се на проучване на общественото мнение, проведено от 
одиторско-консултантската компания BDO.  
За британските данъкоплатци фискалната година започва на 6 април и завършва на 5 април следващата година, която, 
както отбелязва вестникът, е "резултат от историческа катастрофа и отчасти поради факта, че през 1752 г. страната е 
преминала от Юлианския календар към Григорианския календар". 
Според одиторите 91% от малките предприятия са за отлагане на началото на финансовата година от 6 април за 1 януари, 
както в повечето страни по света. В проучването са участвали 500 британски компании с приходи от 10 до 300 милиона 
паунда (13,8-415,5 милиона долара), предава изданието, цитирано от ТАСС.  
Усложняване на бизнес практиката в Обединеното кралство, подчертават експертите, е фактът, че финансовата година, 
определена от британското правителство, започва на 1 април и завършва на 31 март следващата година. 
Според изявление на Британската търговска камара (BCC), пише Financial Times, отлагането на фискалната година би могло 
да опрости данъчната система, но трябва да се "действа внимателно, за да се избегнат увеличените разходи и 
административната тежест, пред които са изправени предприятията". 
"Промяната в данъчната година се подкрепя от (малки и големи) предприятия и ще бъде удобна, особено за тези с 
международни връзки. В дългосрочен план краят на годината, 31 декември, също ще улесни живота на Службата за данъци 
и мита", каза партньорът на BDO Пол Фалви. 
"Съгласуването на данъчната година с календарната може да доведе до дългоочакваното опростяване на данъчните 
въпроси за много фирми, особено за тези, които правят бизнес в чужбина", добави Сурен Тиру, ръководител на 
икономическия отдел в BCC.  
 
√ Промишленото производство в САЩ с най-бърз отскок от четири месеца  
Промишленото производство в САЩ е нараснало през юли с най-бързия темп от четири месеца, отразявайки увеличението 
на производството в автомобилните заводи, които все още са изправени пред големи проблеми с веригите за доставки, 
предаде Асошиейтед прес. 
Производството в заводския сектор е нараснало с 1,4 на сто през юли след спада от 0,3 на сто през юни, съобщи 
Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ. Това е най-добрият резултат от отчетеното през март увеличение с 3,4 
на сто. 

https://tass.ru/ekonomika/12149283
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Като цяло промишленото производство, включващо заводската дейност, комуналните услуги и миннодобива - отчита 
растеж от 0,9 на сто - най-добрият резултат от мартенските +2,8 процента. Миннодобивната промишленост, включваща 
производството на петрол и газ, е нараснала с 1,2 на сто, докато секторът на комуналните услуги се е свил с 2,1 на сто през 
юли.  
Междувременно търговската верига Walmart, която е сред най-големите работодатели в САЩ, повиши очакванията си за 
продажбите през годината с началото на пазаруването на училищни пособия и облекло и принадлежности за пътуване, 
предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. 
Компанията очаква и леко увеличение на приходите с изглаждане на ефектите от валутните курсове, пише БТА. Гигантът в 
хранителната дистрибуция отчита увеличение на печалбата на акция от 14 процента до 1,78 долара за второто си 
финансово тримесечие и оперативна печалба от 7,2 милиарда долара (+10,6 на сто с изглажданена валутните ефекти). 
Приходите му са нараснали с 2,4 на сто до 141 милиарда долара, включително увеличение от 5,2 на сто на сравнимите 
продажби (с изключение на горивата) за марката  Walmart  в САЩ, както и покачване от 6,1 на сто на броя на трасакциите, 
което в много голяма степен е компенсирало спада от 0,8 на сто на средния брой на продажбите на клиент. Миналата 
година чистата му печалба е била 6,47 милиарда долара или 1,77 долара на акция. 
При все това продължават да нарастват безпокойствата за потребителските разходи в близките месеци заради 
разрастването на случаите на делта варианта на ковид в САЩ и възстановяването на задължителното носене на маски. 
Продажбите през последното тримесечие да нараснали с 2,2 на сто до 139,87 милиарда долара, което е повече от 
очакваните от анализаторите 137,02 милиарда долара. 
Продажбите в магазините, отворени от поне една година, са се увеличили с 5,2 на сто, което е леко забавяне на темпа 
спрямо растежа от 6 процента през първото тримесечие.  
Онлайн продажбите чувствително са забавили темп до 6 процента спрямо 97 на сто преди година, когато локдауните 
заради пандемията предизвикаха бум в онлайн пазаруването. През първото тримесечие показателят нарасна с 37 
процента, а през четвъртото - с 69 на сто.  Walmart е изправена пред нарастващи разходи във всяко отношение - от 
заплатите до транспорта, на фона на нарушаването на доставките в цял свят. Сега търговската верига очаква продажбите в 
магазините ѝ, отворени от поне една година, да се увеличат с 5-6 на сто за годината, което е повече, отколкото предишната 
прогноза. 
 
Cross.bg  
 
√ Кипър въвежда PCR тест за пристигащите от България, които не са ваксинирани  
Считано от 19 август 2021 г. (четвъртък) Кипър въвежда за пристигащите от България, които не са ваксинирани, изискването 
да представят PCR тест за COVID-19, направен в последните 72 часа в оторизирана лаборатория. 
По информация на посолството ни в Никозия останалите условия за пътуващите към Кипър български граждани остават 
без промяна: 
- да си направят онлайн регистрация в електронния портал www.cyprusflightpass.gov.cy и в рамките на 24 часа преди 
планирания полет да изпратят попълнения формуляр, в който да са отразили личните си данни и цялата необходима за 
влизане в страната информация, като приложат и копие от документа с негативен PCR тест; 
- да получат отговор от кипърските власти на посочения от тях електронен адрес за кореспонденция с разрешение за 
влизане в Република Кипър. 
Остават облекчените условия за българските граждани, които имат право на пребиваване в Кипър и разполагат с „жълт 
лист", както и за българските граждани, които имат право да влизат в Кипър по силата на Виенската конвенция. Те могат 
да си направят PCR тест за собствена сметка при пристигането на летището в Кипър, като до излизането на резултата от 
теста остават под домашна карантина. 
Българските граждани, които са ваксинирани и разполагат със съответния сертификат за ваксиниране, ще бъдат допускани 
до територията на Кипър, без да е необходимо да представят PCR тест за COVID-19 и няма да подлежат на карантина, ако 
в рамките на 24 часа преди полета са попълнили и изпратили на кипърските власти формуляр, като са приложили и копие 
от съответния сертификат за ваксиниране. Необходимо е и да са получили отговор от кипърските власти на посочения от 
тях електронен адрес за кореспонденция с разрешение за влизане в Кипър. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1,2 - Изход или свличане ще е президентската република при блокирал парламент? 
в. Монитор - стр. 1, 5 - Всяко второ легло в болница заето 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - Бебешки люлки душат децата, задавят се с ципове от дрехи 
в. Телеграф - стр. 1,4,5 - Стотачка за море през септември 
в. Труд - стр. 1,5 - Кроят обир по Харвардски 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 4 - Необичайно дълга среща на Радев с ГЕРБ за мандатите 
в. 24 часа - стр. 6, 7 - Плевен не дочака Кацаров и започна ограничения 
в. 24 часа - стр. 10 - БВП е с рекорден ръст от 9,6 на сто 
в. 24 часа - стр. 11 - 15 дни след рекорда с тока и съмнения за спекулации прокурори проверяват, а откъм президенството 
питат има ли депутати в сделките 
в. Монитор - стр. 4 - НС подхваща промените в бюджета още тази седмица 
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в. Телеграф - стр. 6 - Изписват ни безплатни лекарства за COVID 
в. Труд - стр. 19 - Разходите ни растат с 20 на сто за година 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 14, 15 - Джевдет Чакъров, депутат от ДПС: Вече нито една партия не може без останалите, ДПС не вижда 
шанс в 3-ия мандат 
в. 24 часа - стр. 18, 19 - Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на Българската минно-геоложка камара: И в 
пандемията увеличихме заплатите с 10%, в минната индустрия средната е 2000 лв 
в. Монитор - стр. 11 - Иван Жеков, директор на "Речен надзор - Русе": Товарните кораби не са спирали по време на 
пандемията 
в. Телеграф - стр. 13 - Ричард Алибегов, председател на БАЗ: Ковид фалира над 7500 заведения 
в. Труд - стр. 14, 15 - Красимир Дачев, заместник - председател на Българска търговско-промишлена палата пред "Труд": 
Всичко, свързано с енергетиката, е далавера 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 13, 14 - Дива свинщина 
в. Монитор - стр. 10 - Туризъм по време на пандемия 
в. Телеграф - стр. 12 - Туристите трябва да искат да се върнат 
в. Труд - стр. 13 - Аз съм и ад, и рай 
в. Труд - стр. 16 - Как репресиите вдигат тиража на вестници 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Съдът намали присъдата на убиеца от Сотиря - за границите на справедливостта - реакцията на близките на 7-
годишната жертва Кристин. 

- Коментар на Юлиан Ангелов от ВМРО. 
- За тежестта и ефективността на наказанията - говори доц. Ива Пушкарова. 
- Има ли шанс за кабинет с третия мандат - гост съпредседателят на Демократична България Атанас Атанасов 
- За мигрантския натиск, актуализацията на бюджета и политическия дебат - лидерът на АБВ Румен Петков 
- Готова ли е здравната система за нова КОВИД вълна и как доболничната помощ ще участва в справянето с 

епидемията? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Готови ли са от ДПС да подкрепят кабинет в рамките на този парламент и при какви условия? Гостува Рамадан 
Аталай. 

- Може ли общопрактикуващ лекар да таксува поставянето на COVID ваксина? 
- На плаж "Русалка" само срещу пари! Защо задължиха туристка да плати за шезлонг и чадър, за да стъпи на 

пясъка? 
- Като на филм - 100 км. полицейско преследване в Бургас приключи с ударена патрулка и арест. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 18 август 
София. 

- От 14.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе допълнителни консултации с „Демократична 
България" в рамките на конституционната процедура за връчване на проучвателен мандат за съставяне на 
правителство. 

- От 15.15 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе допълнителни консултации с „Движението за 
права и свободи" в рамките на конституционната процедура за връчване на проучвателен мандат за съставяне на 
правителство 

- От 16.30 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе допълнителни консултации в „Изправи се БГ! 
Ние идваме!" в рамките на конституционната процедура за връчване на проучвателен мандат за съставяне на 
правителство. 

- От 12.00 часа в зала „Роял" на „София Хотел Балкан" президентът Румен Радев ще вземе участие в отбелязването 
на Деня на миньора и 30 години Българска минно-геоложка камара (БМГК). 

- От 9.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Служебното правителство. 
- Oт 16.00 часа в Огледалната зала на Народното събрание ще се проведе дискусия за готовността на училищата и 

детските градини да започнат учебната година в условията на COVID-19 с участието на министъра на 
образованието в служебното правителство проф. Николай Денков. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция по повод енергийната криза в страната и проекта 
на постановление на Министерски съвет за изменение на Наредбата за ползване на повърхностни води. 

- От 12.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция. 
- От 14.30 часа в зала „Запад" на Народното събрание ще се проведе заседание на Временна комисия за 

установяване на факти и обстоятелства относно незаконносъобразни действия и бездействия на компетентните 
органи на територията на защитената територия "Колокита" в полуостров "Буджака", попадащ в териториалния 
обхват на община Созопол. 
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- От 14.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе заседание на Временна комисия по ревизията 
за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, 
министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто 
държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години. 

- От 15.00 часа в зала 130 на Народното събрание ще се проведе заседание на Временната комисия за установяване 
на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка 
наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на 
чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ на основание Глобалния закон 
'Магнитски" за отговорност при нарушаване на човешки права. 

*** 
Бургас. 

- От 17.30 часа пред Общината жителите на града ще посрещнат олимпийската шампионка Стефани Кирякова. 
- От 18.00 часа в Експозиционен център "Флора" ще започне концерт „Акустично" на група „Горещ пясък" . 

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

