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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АИКБ ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА 
ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г. 
Вижте по-долу пълния текст на позиция на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., № 
46-102-01-2, внесен от Министерския съвет на 30.07.2021 г. 
Позицията е изпратена до председателя на 46-то Народно събрание на РБ, до председателя на Комисията по бюджет 
и финанси и до председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика. 
АИКБ вече се обърна с призив за незабавно започване на работа по актуализирането на бюджета на Република 
България за 2021 г. Предложението беше подкрепено от социалните партньори – национално представителните 
работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.  

 
ДО 
Г-ЖА ИВА МИТЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА 
ПРИ 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 
г., № 46-102-01-2, внесен от Министерския съвет на 30.07.2021 г. 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, 
УВАЖЕМИ ГОСПОДА – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ КОМИСИИ ПРИ 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) вече се обърна към Вас с призив за незабавно започване на 
работа по актуализирането на бюджета на Република България за 2021 г. Предложението за актуализиране на бюджета на 
Република България за 2021 г. вече беше подкрепено от социалните партньори – национално представителните 
работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
В обръщението на АИКБ по повод необходимостта от актуализация на бюджета на Република България за 2021 г., изрично 
се казва, че „от актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано 
вниманието на цялото общество. Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. 
Провалянето на тази мярка поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки политически 
последици. Последното не се нуждае от допълнителни разяснения – необходими са действия“. 
АИКБ остава на тази своя позиция, като подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на 
държавното обществено осигуряване за 2021 година, № 46-102-01-2, внесен от Министерския съвет на 30.07.2021 г. Бихме 
искали да обърнем внимание на три параметъра/разпоредби: 

1. Относно възприетия подход за актуализация на пенсиите. В България за пенсии и грижи за възрастните се отделя 
значително по-малък дял от БВП от средното в ЕС, докато за полиция, както и за съдебна система делът е най-
висок. Тази несправедливост предвид абсолютните размери изпъква с още по-голяма сила напоследък предвид 
обезценяването на пенсиите. Статистиката вече отчита инфлация от 3% на годишна база. Прогнозите са за нейното 
нарастване. Ако съставим статистическа „пенсионерска кошница“, ще установим и значително по-голям ръст на 
цените. Това прави логично и обосновано линейно (пропорционално) увеличение на всички пенсии. Избраният 
процент 12,5% (резултат от замяна на коефициента 1,2 с 1,35 в пенсионната формула), ведно с предлаганата 
социална подкрепа за пенсионерите под линията на бедност, очевидно цели да интегрира временните 
антикризисни месечни добавки от 50 лева в размера на увеличената пенсия и социалните плащания, като ги 
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направи постоянни. Това не е най-съвършеният начин за актуализация на пенсиите, но е най-приемливият и 
възможен за комуникиране при дефицит на време и съгласие в обществото за друго решение. 

2. Относно максималния осигурителния доход (МОД) и максималната пенсията. С проекта правилно се запазва 
МОД на равнището от 3000 лв. Увеличението му може да се обсъжда едва когато средният осигурителен доход 
(СОД) надвиши 1500 лева, т. к. обичайната пропорция МОД:СОД  в ЕС е под 2:1. В момента СОД е под 1200 лева, т. 
е. пропорцията е над 2,5:1. В същото време това не е пречка за предлаганото увеличение на максималната пенсия 
от 1440 на 1500 лева, т. к. пенсия 1440 лева се получава по досегашната пенсионна формула като резултат при 
хипотеза 40 г. трудов стаж при личен осигурителен доход равен на максималния 3000 лева. При 
предлаганата  замяна на коефициента във формулата 1,2 с 1,35 би се получила при същите условия максимална 
пенсия от 1620 лева. Т. е. няма нужда от увеличение на МОД при коефициент 1,35 за увеличение на максималната 
пенсия дори до 1620 лева. 

3. Относно минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Като споделяме становището, че 
доходите на пенсионерите не трябва да бъдат под възприетата у нас „линия на бедност“, ние възразяваме това да 
става за сметка на бюджета на ДОО. Достигането до размера на „линията на бедност“ на пенсионерите с най-ниски 
доходи трябва да бъде осъществено за сметка на социалното подпомагане, а не чрез увеличаване на минималната 
пенсия. Въпросът за това, че на пенсионната система не трябва да се възлагат несвойствени функции, които са 
присъщи на системата за социално подпомагане, е повдиган многократно през годините. Пенсията трябва да 
съответства на осигурителния принос. Така е справедливо и стимулира към осигуряване според реалния доход. 
Друг подход е несправедлив и стимулира укриването на доходи т. е. – сивия сектор. Когато получената пенсия 
ведно с други доходи и имуществено състояние са недостатъчни за минимално покриване на потребностите, е на 
ход социалното подпомагане. 

Въпреки тези някои критични бележки АИКБ призовава народните представители и политическите сили да напрегнат сили 
и да осъществят актуализацията на бюджета. Тя е необходима за мерки, които не могат да чакат развръзката на 
политическата драма, дали сегашното Народно събрание ще успее да излъчи правителство. 
Напомняме, че всъщност евентуално актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се 
вземе предвид очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 % от БВП на 3,6 % от БВП. 
Като още един път изразява вярата си в здравия разум на народните представители и на политическите сили у нас, АИКБ 
апелира да бъде актуализиран бюджетът на Република България за 2021 г. във вида, в който беше одобрен вече от 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, като в рамките на тази процедура бъде приет и Законопроектът за 
изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., № 46-102-01-2, внесен 
от Министерския съвет на 30.07.2021 г. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 
Economic.bg 
 
√ AИKБ: Aĸтyaлизaциятa нa бюджeтa нe мoжe дa чaĸa пoлитичecĸaтa paзвpъзĸa 
Eдpият бизнec дo гoлямa cтeпeн oдoбpявa пpeдлoжeнaтa oт cлyжeбния ĸaбинeт peвизия, нo имa и ĸpитиĸи 
Дeпyтaтитe и пoлитичecĸитe cили дa впpeгнaт cили и дa ocъщecтвят aĸтyaлизaциятa нa бюджeтa във видa, пpeдлoжeн oт 
cлyжeбния ĸaбинeт и финaнcoвия миниcтъp Aceн Bacилeв. Зa тoвa пpизoвaвa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл нa 
Бългapия (AИKБ). Peвизиятa нa бюджeтнaтa paмĸa e нeoбxoдимa зa мepĸи, ĸoитo нe мoгaт дa чaĸaт paзвpъзĸaтa нa 
пoлитичecĸaтa ĸpизa, a имeннo дaли ceгaшнoтo Hapoднo cъбpaниe щe ycпee дa излъчи пpaвитeлcтвo, пocoчвaт oт 
opгaнизaциятa.  
Bъпpeĸи чe бизнec acoциaциятa дo гoлямa cтeпeн oдoбpявa пpeдлoжeнaтa aĸтyaлизaция, имa и няĸoи ĸpитиĸи, ocнoвнo в 
cфepaтa нa coциaлнитe мepĸи. AИKБ пocoчвa, чe в Бългapия зa пeнcии и гpижи зa възpacтнитe ce oтдeля знaчитeлнo пo-
мaлъĸ дял oт БBΠ oт cpeднoтo в EC. Eтo зaщo в opгaнизaциятa cмятaт зa „лoгичнo“ и „oбocнoвaнo“ yвeличeниeтo нa вcичĸи 
пeнcии. 
Taзи нecпpaвeдливocт пpeдвид aбcoлютнитe paзмepи изпъĸвa c oщe пo-гoлямa cилa нaпocлeдъĸ пpeдвид oбeзцeнявaнeтo 
нa пeнcиитe. Cтaтиcтиĸaтa вeчe oтчитa инфлaция oт 3% нa гoдишнa бaзa. Πpoгнoзитe ca зa нeйнoтo нapacтвaнe“, 
apгyмeнтиpa пoзициятa cи AИKБ. 
Идeятa e yвeличeниeтo нa пeнcиитe дa cтaнe c пoвишaвaнe нa ĸoeфициeнтa зa cтaж oт 1.2 пyнĸтa дo 1.35 в пeнcиoннaтa 
фopмyлa. Πpeдвиждa ce минимaлнaтa пeнcия дa cтaнe 340 лв., a вcичĸи, ĸoитo пoлyчaвaт пapи пoд линиятa нa бeднocт, 
ĸoятo зa 2021 г. e 369 лв., щe пoлyчaвaт пoмoщи дo тoзи пpaг. 
Cпopeд AИKБ тoвa нe e нaй-cъвъpшeният нaчин зa aĸтyaлизaция нa пeнcиитe, нo e нaй-пpиeмливият и възмoжeн зa 
ĸoмyниĸиpaнe пpи дeфицит нa вpeмe и cъглacиe в oбщecтвoтo зa дpyгo peшeниe. 
Бизнecът oт cвoя cтpaнa нe oдoбpявa и пpeдлoжeниятa нa няĸoи oт пoлитичecĸитe cили, cpeд ĸoитo нa БCΠ и ИБГHИ, зa 
yвeличaвaнe нa минимaлнaтa пeнcия нe дo 340 лв., a дo caмaтa линия нa бeднocт. 
Дocтигaнeтo дo paзмepa нa „линиятa нa бeднocт“ нa пeнcиoнepитe c нaй-ниcĸи дoxoди тpябвa дa бъдe ocъщecтвeнo зa 
cмeтĸa нa coциaлнoтo пoдпoмaгaнe, a нe чpeз yвeличaвaнe нa минимaлнaтa пeнcия“, cмятa AИKБ. 
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Acoциaциятa пpивeтcтвa и peшeниeтo нa cлyжeбнoтo пpaвитeлcтвo зa зaпaзвaнe нa мaĸcимaлния ocигypитeлeн дoxoд. 
Πpипoмнямe, чe cиндиĸaтитe и няĸoи пoлитичecĸи гpyпи изpaзиxa иcĸaнe зa пoвишaвaнeтo мy. 
Πopeдният пpизив зa aĸтyaлизaция нa бюджeтa идвa, cлeд ĸaтo пpeмиepът Cтeфaн Янeв и cлyжeбнитe миниcтpи няĸoлĸo 
пъти вeчe пpизoвaвaт зa cпeшни дeйcтвия в тaзи пocoĸa. Πpичинaтa e, чe caмo тaĸa cтpaнaтa мoжe дa oтгoвopи нa 
пpeдизвиĸaтeлcтвaтa нa пpeдcтoящaтa СОVІD вълнa. Πpoцeдypaтa зaпoчнa eдвa минaлaтa ceдмицa c изcлyшвaнeтo нa Aceн 
Bacилeв в бюджeтнa ĸoмиcия. Oчaĸвa ce тaзи ceдмицa peвизиятa нa зaĸoнa дa бъдe глacyвaнa нa пъpвo чeтeнe в ĸoмиcия.  
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ: Социалните мерки не могат да чакат развръзката на политическата драма 
От Асоциацията коментират увеличението на пенсиите и актуализацията на бюджета 
Асоциацията на индустриалния капитал в България излезе с позиция относно Законопроекта за изменение и допълнение 
на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. Тя е изпратена до председателя на 46-ото 
Народно събрание, председателя на Комисията по бюджет и финанси и председателя на Комисията по труда, социалната 
и демографската политика. 
От АИКБ уточняват, че вече са се обърнали с призив за незабавно започване на работа по актуализирането на бюджета на 
страната за 2021 г. Предложението за актуализиране вече е било подкрепено от социалните партньори – национално 
представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
От там уточняват, че подкрепят Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2021 година, внесен от Министерския съвет. Те обаче обръщат внимание на три 
параметъра/разпоредби: Относно възприетия подход за актуализация на пенсиите, относно максималния осигурителния 
доход (МОД) и максималната пенсията и относно минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. 
Цялата позиция:  
„Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) вече се обърна към Вас с призив за незабавно започване на 
работа по актуализирането на бюджета на Република България за 2021 г. Предложението за актуализиране на 
бюджета на Република България за 2021 г. вече беше подкрепено от социалните партньори – национално 
представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
В обръщението на АИКБ по повод необходимостта от актуализация на бюджета на Република България за 2021 г., 
изрично се казва, че „от актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е 
фокусирано вниманието на цялото общество. Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на 
пенсиите. Провалянето на тази мярка поради липса на актуализация на бюджета би имала много тежки политически 
последици. Последното не се нуждае от допълнителни разяснения – необходими са действия“. 
АИКБ остава на тази своя позиция, като подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета 
на държавното обществено осигуряване за 2021 година, № 46-102-01-2, внесен от Министерския съвет на 30.07.2021 
г. Бихме искали да обърнем внимание на три параметъра/разпоредби: 
1. Относно възприетия подход за актуализация на пенсиите. В България за пенсии и грижи за възрастните се отделя 
значително по-малък дял от БВП от средното в ЕС, докато за полиция, както и за съдебна система делът е най-висок. 
Тази несправедливост предвид абсолютните размери изпъква с още по-голяма сила напоследък предвид 
обезценяването на пенсиите. Статистиката вече отчита инфлация от 3% на годишна база. Прогнозите са за 
нейното нарастване. Ако съставим статистическа „пенсионерска кошница“, ще установим и значително по-голям 
ръст на цените. Това прави логично и обосновано линейно (пропорционално) увеличение на всички пенсии. Избраният 
процент 12,5% (резултат от замяна на коефициента 1,2 с 1,35 в пенсионната формула), ведно с предлаганата 
социална подкрепа за пенсионерите под линията на бедност, очевидно цели да интегрира временните антикризисни 
месечни добавки от 50 лева в размера на увеличената пенсия и социалните плащания, като ги направи постоянни. 
Това не е най-съвършеният начин за актуализация на пенсиите, но е най-приемливият и възможен за комуникиране 
при дефицит на време и съгласие в обществото за друго решение. 
2. Относно максималния осигурителния доход (МОД) и максималната пенсията. С проекта правилно се запазва МОД 
на равнището от 3000 лв. Увеличението му може да се обсъжда едва когато средният осигурителен доход (СОД) 
надвиши 1500 лева, т. к. обичайната пропорция МОД:СОД в ЕС е под 2:1. В момента СОД е под 1200 лева, т. е. 
пропорцията е над 2,5:1. В същото време това не е пречка за предлаганото увеличение на максималната пенсия от 
1440 на 1500 лева, т. к. пенсия 1440 лева се получава по досегашната пенсионна формула като резултат при хипотеза 
40 г. трудов стаж при личен осигурителен доход равен на максималния 3000 лева. При предлаганата замяна на 
коефициента във формулата 1,2 с 1,35 би се получила при същите условия максимална пенсия от 1620 лева. Т. е. няма 
нужда от увеличение на МОД при коефициент 1,35 за увеличение на максималната пенсия дори до 1620 лева. 
3. Относно минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Като споделяме становището, че 
доходите на пенсионерите не трябва да бъдат под възприетата у нас „линия на бедност“, ние възразяваме това да 
става за сметка на бюджета на ДОО. Достигането до размера на „линията на бедност“ на пенсионерите с най-ниски 
доходи трябва да бъде осъществено за сметка на социалното подпомагане, а не чрез увеличаване на минималната 
пенсия. Въпросът за това, че на пенсионната система не трябва да се възлагат несвойствени функции, които са 
присъщи на системата за социално подпомагане, е повдиган многократно през годините. Пенсията трябва 
да съответства на осигурителния принос. Така е справедливо и стимулира към осигуряване според реалния доход. Друг 
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подход е несправедлив и стимулира укриването на доходи т. е. - сивия сектор. Когато получената пенсия ведно с други 
доходи и имуществено състояние са недостатъчни за минимално покриване на потребностите, е на ход социалното 
подпомагане. 
Въпреки тези някои критични бележки АИКБ призовава народните представители и политическите сили да 
напрегнат сили и да осъществят актуализацията на бюджета. Тя е необходима за мерки, които не могат да чакат 
развръзката на политическата драма, дали сегашното Народно събрание ще успее да излъчи правителство. 
Напомняме, че всъщност евентуално актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, 
като се вземе предвид очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 % от БВП на 3,6 % от БВП. 
Като още един път изразява вярата си в здравия разум на народните представители и на политическите сили у нас, 
АИКБ апелира да бъде актуализиран бюджетът на Република България за 2021 г. във вида, в който беше одобрен вече 
от Националния съвет за тристранно сътрудничество, като в рамките на тази процедура бъде приет и 
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 
г., № 46-102-01-2, внесен от Министерския съвет на 30.07.2021 г.”. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Депутатите да напрегнат сили и да подкрепят актуализацията 
Предложеният от служебния кабинет подход не е най-съвършеният начин за актуализация на пенсиите, но е най-
приемливият, твърди бизнесът 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова отново народните представители и политическите сили 
„да напрегнат сили“ и да осъществят актуализацията на бюджета. Тя е необходима за мерки, които не могат да чакат 
развръзката на политическата драма дали сегашното Народно събрание ще успее да излъчи правителство. Това пише в 
позиция на АИКБ, изпратена до парламента. 
Според бизнеса евентуално актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе 
предвид очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9% от БВП на 3,6% от БВП.  
„Като още един път изразява вярата си в здравия разум на народните представители и на политическите сили у нас, АИКБ 
апелира да бъде актуализиран бюджетът на Република България за 2021 г. във вида, в който беше одобрен вече от 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, като в рамките на тази процедура бъде приет и Законопроектът за 
изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., № 46-102-01-2, внесен 
от Министерския съвет на 30.07.2021 г.“, пише в позицията на работодателите. 
От АИКБ посочват, че предложеният от служебния кабинет подход не е най-съвършеният начин за актуализация на 
пенсиите, но е най-приемливият и възможен за комуникиране при дефицит на време и съгласие в обществото за друго 
решение. 
„Статистиката вече отчита инфлация от 3% на годишна база. Прогнозите са за нейното нарастване. Ако съставим 
статистическа „пенсионерска кошница“, ще установим и значително по-голям ръст на цените. Това прави логично и 
обосновано линейно (пропорционално) увеличение на всички пенсии. Избраният процент 12,5%  (резултат от замяна на 
коефициента 1,2 с 1,35 в пенсионната формула), ведно с предлаганата социална подкрепа за пенсионерите под линията 
на бедност, очевидно цели да интегрира временните антикризисни месечни добавки от 50 лева в размера на увеличената 
пенсия и социалните плащания, като ги направи постоянни“, пишат от АИКБ. 
Бизнесът има и други „критични бележки“, но като цяло е съгласен с вариантът на актуализация, внесен от Министерски 
съвет и апелира тя да бъде приета. 
 
√ Публиката определя кой е най-добрият работодател на България за 2021 г. 
За престижното отличие се състезават над 80 компании  
Публичен вот ще определи най-добрия работодател в България в специална категория на водещите награди за най-добър 
работодател Career Show awards 2021. Отворено е гласуване, в което всеки може да се включи и да подкрепи едни от 
водещите работодатели у нас, взели участие в конкурса. 
За престижното отличие “Работодател на публиката” се състезават над 80 компании. Всеки желаещ може да подкрепи до 
трима от своите фаворити тук: https://careershow.bg/awards/vote/. 
Гласуването започва днес и ще продължи до 3 септември. Победителите в Career Show Awards 2021 ще бъдат обявени на 
14 септември. 
Освен в категория “Работодател на публиката”, Career Show Awards отличава най-добрите работодатели, успешните 
стратегии и практики в сферата на Човешките ресурси в над 50 категории. 
“С всяко следващо издание на Career Show Awards ставаме свидетели на все по-креативни и смели проекти за развитие 
работодателската марка на компаниите. Редица ангажиращи и вдъхновяващи стратегии за приобщаване, развитие и 
задържане на таланти демонстрират високо ниво на управление на човешкия капитал. Повишеният интерес към категория 
“CSR стратегия” е ясен знак, че компаниите инвестират и ясно осъзнават приноса си към общественото и икономическо 
развитие. Щастливи сме, че можем да дадем гласност на успешните стратегии в посока създаването на благоприятна 
работна среда у нас”, коментира Симона Харизанова, съосновател на Career Show. 
За отличие в Career Show Awards тази година са подадени над 370 кандидатури, като най-популярните категории сред 
работодателите са: “Стратегия за обучение и развитие”, “Стратегия за социална отговорност”, “Стратегия "Здраве и 
уелнес", “Вдъхновяваща работна атмосфера”. 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/vasilev-donev-i-kacarov-se-iaviha-na-razpit-v-biudjetnata-komisiia--334026/
https://careershow.bg/awards/?utm_source=pressrelease&utm_medium=media
https://careershow.bg/awards/vote/?utm_source=pressrelease&utm_medium=media
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Победителите в Career Show Awards ще определи престижно жури от признати експерти с дългогодишен опит в различни 
сфери на бизнеса и обществения живот. Сред членовете на журито са инж. Васил Велев - Председател на УС на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България; Стамен Янев - Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции; Цветан 
Симеонов - Председател на УС на Българската търговско-промишлена палата; шеф-готвачът и предприемач Силвена Роу; 
продуцентът Андрей Арнаудов и други доказани професионалисти от различни сфери. 
С най-добрите работодатели на България ще можете да се срещнете лично по време на водещото кариерно експо Career 
Show 2021 на 29 септември В Sofia Event Center и на-30 септември онлайн. На събитието ще разберете повече за работната 
атмосфера и кариерни възможности във водещите компании в България и Европа. Участието в Career Show 2021 е напълно 
безплатно след задължителна регистрация: https://careershow.bg/register/ 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Бизнесът зове депутатите да актуализират бюджета 
Асоциацията на индустриалния капитал в България отново призовава за незабавно започване на работа 
Асоциацията на индустриалния капитал в България отново призовава за незабавно започване на работа по 
актуализирането на бюджета за 2021 г. 
"От актуализацията на бюджета зависят и мерки, свързани със социални разходи, в които е фокусирано вниманието на 
цялото общество. 
Достатъчно е да споменем очакваното от всички увеличение на пенсиите. Провалянето на тази мярка поради липса на 
актуализация на бюджета би имала много тежки политически последици", посочва се в позиция на Асоциацията. 
От АИКБ заявяват, че подкрепят Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2021 г., като обръщат внимание на три разпоредби: 
Относно възприетия подход за актуализация на пенсиите те посочват, че у нас за пенсии и грижи за възрастните се отделя 
значително по-малък дял от БВП от средното в ЕС. От АИКБ заявяват, че статистиката вече отчита инфлация от 3% на 
годишна база, като прогнозите са за нейното нарастване. Ако се съставела статистическа "пенсионерска кошница", щял да 
се установи и значително по-голям ръст на цените. По тази причина те смятат за обосновано линейно (пропорционално) 
увеличение на всички пенсии. 
"Избраният процент 12,5% (резултат от замяна на коефициента 1,2 с 1,35 в пенсионната формула), ведно с предлаганата 
социална подкрепа за пенсионерите под линията на бедност, очевидно цели да интегрира временните антикризисни 
месечни добавки от 50 лева в размера на увеличената пенсия и социалните плащания, като ги направи постоянни. Това не 
е най-съвършеният начин за актуализация на пенсиите, но е най-приемливият и възможен за комуникиране при дефицит 
на време и съгласие в обществото за друго решение", пише в позицията. 
Относно максималния осигурителния доход и максималната пенсия от АИКБ заявяват, че с проекта правилно се запазва 
МОД на равнището от 3000 лв. Увеличението му може да се обсъжда едва когато средният осигурителен доход надвиши 
1500 лева, т. к. обичайната пропорция МОД:СОД в ЕС е под 2:1. В момента СОД е под 1200 лева, т. е. пропорцията е над 
2,5:1. 
В същото време това не е пречка за предлаганото увеличение на максималната пенсия от 1440 на 1500 лева, т. к. пенсия 
1440 лева се получава по досегашната пенсионна формула като резултат при хипотеза 40 г. трудов стаж при личен 
осигурителен доход равен на максималния 3000 лева. При предлаганата замяна на коефициента във формулата 1,2 с 1,35 
би се получила при същите условия максимална пенсия от 1620 лева. Т. е. няма нужда от увеличение на МОД при 
коефициент 1,35 за увеличение на максималната пенсия дори до 1620 лева. 
По отношение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от АИКБ споделят становището, че 
доходите на пенсионерите не трябва да бъдат под възприетата у нас "линия на бедност", но са против това да става за 
сметка на бюджета на ДОО. Според тях достигането до размера на "линията на бедност" на пенсионерите с най-ниски 
доходи трябва да бъде осъществено за сметка на социалното подпомагане, а не чрез увеличаване на минималната пенсия. 
Те посочват, че пенсията трябва да съответства на осигурителния принос тъй като така се стимулира към осигуряване 
според реалния доход. Друг подход според тях е несправедлив и стимулира укриването на доходи т. е. сивия сектор. 
АИКБ призовава депутатите и политическите сили да осъществят актуализацията на бюджета, тъй като тя е необходима за 
мерки, които не могат да чакат развръзката на политическата драма дали сегашното Народно събрание ще успее да излъчи 
правителство. 
От Асоциацията напомнят, че евентуално актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като 
се вземе предвид очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 % от БВП на 3,6 % от БВП. 
АИКБ апелира бюджетът за 2021 г. да бъде актуализиран във вида, в който беше одобрен вече от Националния съвет за 
тристранно сътрудничество, като в рамките на тази процедура. 
 
Club Z 
 
√ Бизнесът: Действайте с актуализацията, инфлацията изяжда пенсиите 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати поредно писмо до българските политици, в частност до 
председателката на Народното събрание Ива Митева, до председателя на бюджетна комисия Любомир Каримански и до 
председателя на социалната комисия Георги Гьоков, с което отново поиска бърза работа по актуализацията на бюджета за 
2021 г.  
 

https://careershow.bg/register/?utm_source=pressrelease&utm_medium=media
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Проектът на актуализация бе изработен и внесен в НС от Министерството на финансите и вече бе одобрен, както от МС, 
така и от социалните партньори - бизнес и синдикати. Припомняме, че миналата седмица депутатите най-накрая съумяха 
да започнат работа по същество и организираха постоянните комисии в парламента. Вече премина и едно общо заседание 
на трите ресорни за бюджета комисии - бюджетна, здравна и социална. На тях обаче той не бе гледан на първо четене, а 
целта на заседанието бе депутатите да се запознаят с идеите в предложения проект. За което имаха цял месец преди това.  
Днешното писмо на АИКБ е насочено обаче изрично към бюджета на Държавното обществено осигуряване, в който най-
важното перо е преизчисляването на пенсиите. Проектът на МФ предполага, че всички пенсионери ще получат увеличение 
от по средно 12,3%, като за целта се увеличи тежестта на коефициента за трудов стаж от 1,2 на 1,35. Минималната пенсия 
става 340 лв., а максималната - 1440 лв. Максималният осигурителен доход се запазва на 3000 лв. Тези пенсионери, които 
дори с увеличението на успеят да достигнат линията на бедност, която за тази година е 369 лв., ще получават социална 
помощ до този размер.  
АИКБ на практика застава плътно зад проекта на МФ и отхвърля другите предложения за преичисления. 
"В България за пенсии и грижи за възрастните се отделя значително по-малък дял от БВП от средното в ЕС, докато за 
полиция, както и за съдебна система делът е най-висок. Тази несправедливост предвид абсолютните размери изпъква с 
още по-голяма сила напоследък предвид обезценяването на пенсиите. Статистиката вече отчита инфлация от 3% на 
годишна база. Прогнозите са за нейното нарастване. Ако съставим статистическа „пенсионерска кошница“, ще установим 
и значително по-голям ръст на цените. Това прави логично и обосновано линейно (пропорционално) увеличение на всички 
пенсии. Избраният процент 12,5% (резултат от замяна на коефициента 1,2 с 1,35 в пенсионната формула), ведно с 
предлаганата социална подкрепа за пенсионерите под линията на бедност, очевидно цели да интегрира временните 
антикризисни месечни добавки от 50 лева в размера на увеличената пенсия и социалните плащания, като ги направи 
постоянни. Това не е най-съвършеният начин за актуализация на пенсиите, но е най-приемливият и възможен за 
комуникиране при дефицит на време и съгласие в обществото за друго решение", пишат от организацията.  
След това работодателската организация изразява подкрепа и за решението за запазване на МОД на ниво от 3000 лв. 
Според тях, неговото увеличение може да се обсъжда едва, когато средният осигурителен доход надвиши 1500 лв. (при 
1200 лв. в момента), тоест - когато съотношението МОД:СОД е равно на 2:1. 
"В същото време това не е пречка за предлаганото увеличение на максималната пенсия от 1440 на 1500 лева, пенсия 1440 
лева се получава по досегашната пенсионна формула като резултат при хипотеза 40 г. трудов стаж при личен осигурителен 
доход равен на максималния 3000 лева. При предлаганата  замяна на коефициента във формулата 1,2 с 1,35 би се получила 
при същите условия максимална пенсия от 1620 лева. Т. е. няма нужда от увеличение на МОД при коефициент 1,35 за 
увеличение на максималната пенсия дори до 1620 лева", продължава позицията.  
Една от най-важните за служебния социален министър Гълъб Донев битки също получи подкрепа от АИКБ. Става дума за 
надбавката към пенсията до линията на бедност. Идеята е тя да идва от социалното подпомагане, а не от изкуствено 
увеличение на пенсията, защото иначе би се разбил допълнително моделът на изчисляване и справедливостта в системата.  
Актуализацията можело да бъде приета за три седмици 
"Като споделяме становището, че доходите на пенсионерите не трябва да бъдат под възприетата у нас „линия на бедност“, 
ние възразяваме това да става за сметка на бюджета на ДОО. Достигането до размера на „линията на бедност“ на 
пенсионерите с най-ниски доходи трябва да бъде осъществено за сметка на социалното подпомагане, а не чрез 
увеличаване на минималната пенсия. Въпросът за това, че на пенсионната система не трябва да се възлагат несвойствени 
функции, които са присъщи на системата за социално подпомагане, е повдиган многократно през годините. Пенсията 
трябва да съответства на осигурителния принос. Така е справедливо и стимулира към осигуряване според реалния доход. 
Друг подход е несправедлив и стимулира укриването на доходи т. е. – сивия сектор. Когато получената пенсия ведно с 
други доходи и имуществено състояние са недостатъчни за минимално покриване на потребностите, е на ход социалното 
подпомагане", пишат от АИКБ.  
В крайна сметка, организацията предлага по-сериозно отношение на депутатите към актуализацията и припомня, че 
изготвения от МФ проект дори би имал по-добри показатели от сегашния, въпреки увеличените разходи, заради 
очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 % от БВП на 3,6 % от БВП (заради увеличените приходи). 
 
  

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ ЕК пита България защо са наложени санкции по закона Магнитски  
Европейската комисия е изпратила запитване до българските власти за наложените санкции срещу български фирми, които 
са били глобени по закона Магнитски. Това съобщи сайтът Бивол. 
"Такова едностранно действие вследствие на санкции от трета държава е сериозен повод за безпокойствие от страна на 
Европейската комисия" - е позицията на Брюксел, цитирана от сайта. 
От Еврокомисията са поискали да знаят защо България прилага санкции на фирми от Съюза, наложени от трета страна. От 
Брюксел искат подробности каква е целта на решението на българските власти, какво е правното основание за него и какво 
е съответствието му с европейските право и политики. 
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Финансовият министър Асен Василев е коментирал пред онлайн-изданието, че няма нищо притеснително относно 
въпросите на Еврокомисията. БНТ изпрати запитване до външното ни министерство какъв е отговорът на България на 
въпросите на Брюксел. 
 
√ Министър Стоев: България твърдо подкрепя суверенитета на Украйна  
Министърът на външните работи Светлан Стоев, който е на посещение в Киев, потвърди последователната подкрепа на 
България за суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници и изрази тревога от 
нарастващата милитаризация в Черноморския регион. 
Светлан Стоев направи изказване на учредителната Среща на върха на Международната Кримска платформа. Форумът, 
иницииран от Украйна и подкрепен от ЕС, е под патронажа на президента Володимир Зеленски и цели да засили 
вниманието на международната общност към незаконната анексия на Крим и необходимостта от реинтеграция на 
полуострова в състава на Украйна. 
"Този форум е подходящото място да потвърдя още веднъж силната и традиционна подкрепа на България за 
независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите й граници, 
включително териториалните води", заяви външният ни министър и изрази убеденост, че платформата ще 
допринесе към международните усилия за възстановяване териториалната цялост на Украйна. 
Министърът на външните работи на България подчерта, че като член на Европейския съюз и като приятел и партньор с 
историческа българска етническа общност в Украйна, страната ни ще продължи да бъде силно ангажирана в прилагането 
на политиката по непризнаване на анексията на Крим. 
"Деокупацията на Крим и регулирането на конфликта в Източна Украйна трябва да останат високо в международния 
дневен ред", каза още първият ни дипломат. 
"Като черноморска страна ние сме загрижени от нарастващата милитаризация на региона", заяви министър Стоев. 
В изказването си той акцентира и върху необходимостта от осигуряване на свободно преминаване към украинските 
пристанища в Азовско море. Пълното и цялостно прилагане на Минските споразумения е единственият път за политическо 
решение на конфликта в и около Украйна. 
Форумът завърши със съвместна декларация: 
(https://mfa.gov.ua/news/spilna-deklaraciya-uchasnikiv-mizhnarodnoyi-krimskoyi-platformi) 
В нея се приветстват необходимите дипломатически усилия за възстановяване териториалната цялост на Украйна в 
международно признатите ѝ граници. Изразява се тревога от милитаризацията на Черноморския регион, осъждат се 
нарушенията на правата на човека в Крим. 
Сред участниците в Срещата на върха са председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и заместник-председателят на 
ЕК Валдис Домбровскис, както и високопоставени представители на 46 държави и организации. 
Министър Стоев пожела успех на Международната Кримска платформа. 
 
√ Проф. Екатерина Михайлова: Възможна е конституционна криза, ако НС не определи дата за президентските избори 
Много се надявам във времето до връчването на мандата от страна на президента, политическите сили да намерят 
решение, каквото и да е това решение. И това решение да бъде ясно, публично, пред българските граждани, защото 
наистина влязохме в една ситуация, в която се създава голям проблем за институциите да си вършат работата. Това каза 
в "Денят започва" проф. Екатерина Михайлова, преподавател по конституционно право. 
Тя обясни, че българската конституция казва ясно в какъв срок президентът може да възложи третия мандат за съставяне 
на правителство, макар в самата Конституция да няма краен срок за това докога третата политическа група може да го 
направи. 
"Аз очаквам да протече процедурата в рамките на един разумен срок. Под разумен се има предвид да не е прекалено 
дълго, защото тогава се създава и напрежение, и подозрение, че се прави с цел някакви други интереси", допълни още 
Михайлова. 
Михайлова не изключи вероятността от конституционна криза. 
"Ако бях народен представител и от мен ако зависеше нещо, а такива има в българския парламент, бих направила 
всичко възможно колкото може по-бързо да бъде гласувана датата за президентските избори. Няколко пъти ваши 
колеги ме питат - възможно ли е да има конституционна криза. Да, ако парламентът не определи дата за 
президентските избори, тогава вече наистина имаме конституционна криза. Добре е този въпрос да бъде решен, да 
бъде изяснен, да бъде публично заявен и гласуван от народните представители", каза тя. 
По думите ѝ логиката на Конституцията е такава, че не трябва да се правят едновременно президентски и парламентарни 
избори, тъй като двете институции са създадени с различно срокове на действие - 4 години за Народното събрание и 5 
години за президентската институция. 
Михайлова поясни, че няма забрана, която да възпира провеждането на избори 2 в 1. 
"Възможно е да бъдат направени по едно и също време. Възможно е и другото решение - да не бъдат. Политическо е 
решението", каза тя. 
Според нея това политическо решение е свързано с финанси и технически - дали изборите изобщо могат да се организират 
по отделно. 
"При всички положения, ако се проведат заедно, ще имаме улеснение - технически най-вероятно, но ще имаме сливане 
на кампании. Идеята е за всеки избор да можем да сме достатъчно информирани. Честните избори са информирани 
избори за гражданите", заяви Михайлова. 
Михайлова коментира и ситуацията около изслушванията на главния прокурор в Народното събрание.  

https://mfa.gov.ua/news/spilna-deklaraciya-uchasnikiv-mizhnarodnoyi-krimskoyi-platformi
https://bnt.bg/news/burgas-veche-e-v-chervenata-zona-ima-li-nuzhda-ot-zatyagane-na-covid-merkite-297868news.html
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"Според мен тези аргументи, които сега чуваме, не са състоятелни, защото всичко това е назад във времето. От 
2015 г. прокуратурата и фигурата на главния прокурор с докладите и информацията, която се получава, е нещо, 
което не е тайна, то е за да можем да знаем всички начинi, по коiто работи тази институция", обясни тя. 
Според нея главният прокурор може да бъде изслушван в комисиите, създадени в парламента, и в това няма нищо 
противоконституционно. Тя обяви, че отдавна е привърженик на извеждането и поставянето на прокуратурата в 
положение на автономност и повече отчетност. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ От септември: С 10% по-ниска пенсия от НОИ, ако получаваме и втора пенсия  
Хиляди българи с шанс за по-висока пенсия. Става въпрос за хората, които са избрали да получават и пенсия от частен 
фонд. От първи септември тяхната пенсия от НОИ ще се намалява само с 10 процента, вместо сегашните около 24 на сто. 
Над 170 хиляди души в заварено положение могат да поискат преизчисляване на пенсиите по новите правила. Не всички 
обаче ще получат увеличение. 
Над 172 000 души с право на втора пенсия в момента получават с около 24% по-малка пенсия от НОИ. Те ще могат да 
поискат преизчисляване по новите правила от първи септември тази година. 
"По новите правила - в сила от първи септември, очакваме редукцията да спадне наполовина. Тоест едно лице, за 
което е била около 20, да стане около 10", заяви Любомира Язаджиева, директор Дирекция "Пенсии" към НОИ.  
Повечето хора в заварено положение получават инвалидни пенсии, които са в минимален размер и шансът да получат 
увеличение, ако поискат преизчисляване, не е голям. 
"Когато тяхната пенсия е с намален индивидуален коефициент, но размерът ѝ е под минимално гарантирания от 
държавата - дори и след преизчисляването вероятността тази есен да остане в по-нисък от минималния размер и 
да се изплаща в размер приравнен на минималния е много голяма", допълни Любомира Язаджиева. 
Шанс за по-висока пенсия имат около 15 000 души, ако пенсията им за осигурителен стаж и възраст е по-висока от 
минималната. 
"Пенсиите, които са над 300 лева ще бъдат преизчислени", добави още Любомира Язаджиева. 
Новите правила ще важат и за всички около 15 000 жени, които не са прехвърлили парите си в НОИ и след първи септември 
ще имат право на втора пенсия. 
"Ще има хора, на които натрупаната сума няма да е достатъчна за пожизнена пенсия, но те ще си получат парите 
еднократно или разсрочено. Тези, които имат над 10-12 000 лева, би следвало да могат да стартират с получаването 
на един от трите разрешени от закона видове пожизнени пенсии", каза още Даниела Петкова, член на УС на БАДДПО.  
Получаването на втора пенсия не е обвързано с изискване за стаж. Необходимо е да сте навършили годините за 
пенсиониране. Изплащането на втората пенсия може да започне преди да сте придобили право на пенсия от НОИ. 
 
√ Сметната палата: Агенцията по вписванията не защитава добре личните данни  
От Сметната палата съобщиха, че Агенцията по вписванията не защитава добре личните данни, а събираните такси 
надвишават 2 пъти стойността на предоставяните административни услуги. Това заключение идва след извършена 
проверка от 2017-а до 2019-а година. Комисията за защита на личните данни също ще проверява ведомството. 
Констатираните нарушения от Сметната палата обхващат период от 3 години, с двама различни ръководители. През 2018-
а Зорница Даскалова подаде оставка след скандала с Търговския регистър. Тогава на поста тя бе сменена от Габриела 
Козарева. Самата Козарева беше уволнена от служебния кабинет на 16 юни тази година, като нейния пост пое Даниела 
Митева. 
Агенцията по вписванията е събирала завишени такси, е едно от констатираните нарушения. 
"Събирани са такси в по-голям размер от разходите, които са извършвани за тях, и това е довело до приходи от такси 
да надвишават два пъти размера на средствата, необходими за осъществяването на тези услуги", обясни 
председателят на Сметната палата Цветан Цветков. 
Системно е нарушаван и Законът за защита на личните данни. 
"На граждани, които са искали заверени копия от актове, са им предоставяни копия от тези актове, но не със заличени 
лични данни на другите субекти, които са посочени в акта не само на лицето, което иска информацията, но и на 
другите субекти", каза още Цветков. 
Не закъсня и реакцията от Комисията за защита на личните данни. 
"Във връзка с доклада на Сметната палата, който беше публикуван днес, Комисията за защита на личните данни от 
следващата седмица започва проверка на място. Проблемът обаче е, че цялата база данни, която Агенцията по 
вписванията поддържа, подлежи на закупуване от всяко физическо лице, което плати 100 лв.", заяви председателят 
на комисията Венцислав Караджов. 
Одитът показва още, че дейността по създаване и поддържане на регистрите в Сметната палата, е твърде бавна и още: 
"Имотният регистър с кадастралните карти все още не е създаден. Все още не е въведен. Въпреки, че над 96% от 
територията на страната име кадастрални планове", обясни Цветков. 
Друг сериозен проблем е липсата на връзка с платформата за автоматизиран обмен на данни между търговските регистри 
на страните членки на ЕС, което може да доведе до завеждане на дело срещу България, както и закъснения при 
публикуването на годишните финансови отчети на фирмите. 
От Сметната палата са отправили 10 препоръки към министъра на правосъдието и 9 на ръководителя на Агенцията по 
вписванията, които трябва да бъдат изпълнени в срок от една година. Одитният доклад е изпратен до Народното събрание 
и Висшия съдебен съвет. 

https://bntnews.bg/news/prof-ekaterina-mihailova-vazmozhna-e-konstitucionna-kriza-ako-ns-ne-opredeli-data-za-prezidentskite-izbori-1166651news.html
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√ До 24 часа Байдън ще реши дали да удължи срока на евакуация от Кабул  
През следващите часове американският президент трябва да обяви дали ще бъде удължен срокът за напускане на 
американските войски от Афганистан. Късно снощи от Белия дом обявиха, че Джо Байдън ще вземе решение до 24 часа. 
Източници от Пентагона твърдят, че някои от съветниците на американския президент са против оставането на 
американски части след 31 август. Британското правителство и Европейският съюз настояват да се удължи срокът. 
Въпросът ще бъде обсъден днес на виртуална среща на лидерите от Г-7. Талибаните предупредиха, че ако след посочената 
дата в Афганистан останат чужди сили - "ще има тежки последствия". Хиляди хора продължават да стоят край летището в 
Кабул в опит да напуснат страната. За седмица са евакуирани над 30 хиляди души. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев удостоява военни с висше офицерско звание  
Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев ще удостои военнослужещи с висше 
офицерско звание. 
Церемонията ще се състои  в Гербовата зала на „Дондуков“. 
Държавният глава Румен Радев назначава полковник Тодор Тодоров на длъжността командир на командване за 
логистична поддръжка. Той го удостоява с пагони на бригаден генерал, считано от първи септември 2021 година.  
Президентът назначава бригаден генерал Валери Цолов на длъжността командир на съвместното командване на силите и 
го удостоява с висше офицерско звание генерал-майор, също считано от първи септември  тази година. С указа бригаден 
генерал Валери Цолов е освободен от длъжността заместник командир на Сухопътните войски. 
 
√ Комисия на НС обсъжда актуализацията на бюджета на първо четене  
Актуализацията на бюджета ще бъде обсъдена на първо четене днес в бюджетната комисия на парламента. 
Очаква се дефицитът да бъде свит от 3,9 до 3,6 на сто от брутния вътрешен продукт. 
С актуализацията трябва да се осигури преразпределение на разходи за допълнителни 1 млрд. и 800 млн. лева при 
превишение на приходите над сегашните очаквания от два милиарда. 
Необходими са нови средства за лекарства, преизчисление на пенсиите, подпомагане на бизнеса в условията на нова Covid 
вълна, както и за предстоящите избори -  само президентски, или президентски и предсрочни парламентарни. 
Вчера председателят на парламента Ива Митева заяви, че бюджетът ще бъде актуализиран по график. 
 
√ НОИ: Влиза в сила нов механизъм за редукцията на индивидуалния коефициент при пенсиониране  
От 1 септември влизат в сила разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО),  с които се променя механизмът за 
определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне 
на размера на трудовите пенсии на лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурявани в универсален пенсионен фонд 
(УПФ). 
С новите разпоредби се цели постигането на по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент и съответно - 
по-висок размер на пенсията, отпускана от държавното обществено осигуряване (ДОО), съобщава Националният 
осигурителен институт. 
Не по-късно от 30 септември догодина може да се подаде молба за преизчисляване на коефициента на намаление на 
пенсията, отпускана от НОИ. 
Правилото важи за хора, които получават пенсии и от държавата, и от универсален пенсионен фонд, тъй като при тях 
осигурителният доход в държавния фонд е намален заради вноските в частния. 
Тъй като от началото на следващия месец влиза нов начин за изчисляване на това намаление, може да се подаде молба 
за преизчисляването му. Тя ще бъде удовлетворена, единствено ако е в полза на пенсионера. 
"Трябва да се има предвид, че ефектът от преизчисляването на отпуснатата пенсия е строго индивидуален", 
предупреждават от осигурителния институт. При някои пенсии може да има осезаем положителен ефект, но при други 
преизчислението да не доведе до покачване на пенсията. 
Посочените промени ще се прилагат при изчисляването на размера на всички лични и наследствени пенсии, свързани с 
трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 31 август 2021 г., както и на пенсии с по-ранна начална дата, ако 
производството по отпускането им не е приключило към момента на влизане в сила на новите текстове и все още не е 
определен действителният им размер, посочват от НОИ. 
Новите положения ще се прилагат при изчисляването на индивидуалния коефициент както по разпоредбите, приложими 
за пенсии с начална дата преди 2019 г. (старата методика), така и по текстовете, приложими за пенсии, отпуснати след това 
(новата методика). 
Изрична разпоредба е предвидена за трудовите пенсии с определен действителен размер с намален индивидуален 
коефициент, които са отпуснати с начална дата преди началото на септември 2021 г. 
В момента Националният осигурителен институт (НОИ) изплаща общо 172 226 такива пенсии. Всеки пенсионер с такава 
пенсия ще може да подаде заявление с искане за преизчисляването ѝ с индивидуален коефициент, намален съгласно 
новите разпоредби, ако това е по-благоприятно за него. 
 
 
 

https://www.nssi.bg/newsbg/6575-indkoeficient2021
https://www.nssi.bg/newsbg/6575-indkoeficient2021
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√ Свиневъди се срещат със земеделския министър, искат помощ за бранша  
Представители на свиневъдния бранш у нас ще се срещнат днес със служебния министър на земеделието, за да обсъдят 
спешни мерки за подпомагане на сектора . 
Заради влошената икономическа обстановка до края на годината браншът очаква загуби от порядъка на 70-100 милиона 
лева, както и  масови фалити. 
Завърналата се чума по свинете и високите цени на тока, горивата и зърното правят ситуацията в бранша изключително 
тежка и намесата на държавата е неотложна. 
„Помощта може да бъде под формата на допълнителна субсидия, безлихвени кредити, зърно на по справедлива цена от 
държавния резерв“, каза Венцислав Славов от асоциацията на индустриалните свиневъди. 
Принудителното умъртвяване на милиони прасета в Китай заради чумата преди две години доведе до засилване на 
свинското в Европа. Китай обаче вече поднови производството си. 
„Сега Европа е залята със свинско месо на ниски цени, които събориха, разбира се и цените на произведените от нас 
животни“, обяснява Славов и признава, че ниските цени на свинското не се усещат от потребителите у нас. 
„Не се усеща за съжаление. Цените по месарските магазини са доста по-високи от цените на живите свине. Някой по 
веригата прави доста пари“. 
 
√ Доц. В. Йоцов: Кандидатите за управител на БНБ да заявят плановете си за евроизацията 
Да се търси консенсусна фигура със силни професионални качества 
Интервю на Даниела Големинова и Марта Младенова с доц. Виктор Йоцов в предаването ''12+4'' 
"Кандидатите за управител на БНБ трябва ясно да заявят плановете си по отношение на евроизацията. Важният въпрос сега 
е предстоящото членство в еврозоната, трябва да са пределно ясни вижданията и плановете на кандидатите за гуверньор, 
за да няма изненади да се избере управител, който би сменил коренно политиката, която повече от десетилетия се 
провежда у нас". Това заяви пред БНР доц. Виктор Йоцов, банков експерт и преподавател в УНСС. 
Според него възможността за още едни предсрочни избори е реална и затова политиците бързат сега с избора на 
управител на БНБ: 
"По-добре да се проведат първо изборите, отколкото да се бърза сега и насила да се вкара някоя кандидатура, която няма 
да има подкрепа от повечето партии". 
Макар най-спряганото име в кулоарите на парламента за нов гуверньор да е на Любомир Каримански - в момента 
председател на бюджетната комисия в парламента, дори неофициално от „Има такъв народ“ не потвърждават или отричат 
името. 
По думите на доц. Йоцов фигурата на бъдещия управител на БНР трябва да е консенсусна и със силни професионални 
качества, приета от всички партии: 
"Едно наложено със сила решение и избран гуверньор с много малко гласове не е удачно. Кандидатите трябва да минат 
през всички парламентарни групи, да представят вижданията си, за да вземат те решение". 
Той определи като успешен мандата на настоящия гуверньор на БНБ Димитър Радев, който изтече на 15 юли, и подчерта, 
че евентуална подкрепа за нов негов мандат би дошла от ГЕРБ и от ДПС: 
"Не съм убеден, че една кандидатура, подкрепена от ГЕРБ и ДПС, би имала успех. Ще бъде нелогично на фона на това, 
което виждаме в парламента". 
Интервюто можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Калин Тодоров: Борисов е минало, защото българите се събудиха 
Има място за нов политически субект  
Интервю на Даниела Големинова с Калин Тодоров в предаването ''12+4'' 
"Бойко Борисов е минало, защото голяма част от българите се събудиха. Вече никой няма да допусне да се управлява 
еднолично по такъв арогантен начин". Това заяви в интервю за БНР писателят Калин Тодоров, който представи последната 
си книга "Завесата падна". По думите му зад Борисов стоят три сили, едната от които е българската мафия, а друга - чужди 
сили: 
"Той дойде от дълбините на организираната престъпност. Това са факти, които не могат да се скрият. Неприятно е да се 
говорят, но по-неприятно е, че са се случили. ... Американското посолство в България припозна Борисов като силния 
човек".  
Според него авторитарен тип месия може да бъде сменен само с още по-арогантен тип: 
"Такъв се опитаха да намерят в лицето на Слави Трифонов, но ми се струва, че този път вече нещата няма да успеят. 
Кукловодите не се провалиха, те го изиграха по максимално добрия начин, но народът този път прогледна". 
По думите на  Тодоров ГЕРБ и "Има такъв народ" са инженерни проекти: 
"Това са партии, които се градят от горе надолу, а принципът в политиката е обратен. Инженеринговият тип партия се гради 
около месия, първо се намира месията, за този месия се създава политическо пространство от хора, обединени от 
популистки идеи, лансирани от лидера. Борисов беше успешен, защото е политически лидер от народняшки тип, играе 
върху най-ниските струни на хората и така успя да си създаде подкрепа и толкова дълго да управлява страната. Също 
такива инженерингови проекти бяха и царят (Симеон Сакскобургготски - б.р.), и Слави Трифонов". 
Новият месия Слави Трифонов не е направил правителство, защото от задкулисието не са му позволили, смята писателят: 
"Той е олицетворение на задкулисието, а то би могло да управлява страната само еднолично, ако имаше правителство, 
което лично се управлява от г-н Трифонов". 
Прогнозата на Калин Тодоров е за неуспех за съставяне на правителство с третия мандат и нови предсрочни избори. 

https://bnr.bg/post/101516618/doc-viktor-iocov
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"Има място за нов политически субект - дали около Кирил Петков, или президентска партия около Стефан Янев - и скоро 
ще имаме нормален политически спектър, за да има управление без месии", заключи писателят.  
Според Тодоров президентските избори ще са кулминацията на битката на мафията с държавата. 
Интервюто можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Близо 932 хил. българи са осъществили туристически пътувания през второто тримесечие  
Близо 932 000 българи са осъществили туристически пътувания през  второто тримесечие в продължаваща епидемична 
обстановка, изчислиха от Националния статистически институт. 
Техният брой е почти двойно по-голям, отколкото през същото тримесечие на 2020 г., когато все още беше в сила първата 
вълна на коронавирусната пандемия. 
93% от българските граждани са пътували през второто тримесечие само в рамките на страната, а 6,1% - само в чужбина, 
докато едва 0,9% са пътували както у нас, така и зад граница. 
 

Пътували лица на тримесечна база (хиляди броя) 

 
 
Най-много пътували през второто тримесечие са българите на възраст 25-44 години - 429,1 хиляди, или 46,1% от всички 
пътували лица., като най-висок дял - 94,7% от пътувалите в страната - са от тази възрастова група. 
По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (61.0%), 
така и в чужбина (52.1%), са били с цел "почивка и екскурзия". 
Средно за пътуване у нас с лична цел бюджетът през второто тримесечие е 193,52 лева, а в чужбина - 597,17 лева. 
Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 187,48 лв. в страната и 1 012,65 лева в 
чужбина. 
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 40,3%, докато в чужбина са 
разходите за транспорт - 36,9%. 
 
√ За пътя на академичното предприемачество  
Темата за отпадните води и вредите, които причиняват, обикновено се актуализира лятно време, когато развали почивката 
на туристите, причинявайки им остри стомашни инфекции. Истината е, че вредите са много повече, но разговорът 
обикновено стига до необходимостта от изграждане на скъпоструващи пречиствателни станции.  
Оказва се обаче, че не е необходимо пречистването на отпадни води непременно да е скъпо и сложно. 
Д-р Росен Иванов от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ е разработил конструирана влажна зона, която, 
моделирана по подходящ начин, може да пречиства различно по състав замърсяване като азот, фосфор и органични 
вещества, характерни за битови отпадъчни води, води, съдържащи тежки метали, токсични елементи и нефтопродукти. 
Зелената енергия може да се генерира, дори ако през системата протича чиста вода. 
Д-р Росен Иванов спечели с проекта си приза „Предприемач в науката“ с паричен фонд от 30 хил. лева на фондация „Карол 
знание“. Той е участник в програмата „Предприемач в науката“ на фондацията и е първият, който предлага създаване на 
spin-off с Минно-геоложкия университет. 
Повече за проекта и за това какво представляват тези компании – посредници между научните лаборатории и практиката, 
чуйте от разговора с д-р Росен Иванов, който освен с наука се занимава и с доброволческа дейност, бил е заместник-
председател на Българския съюз на трансплантираните и помага в организирането и провеждането на различни 
инициативи, като Национални игри за трансплантирани и диализирани, Парад на донорството, Коледни тържества за 
трансплантирани деца и различни обучителни семинари за трансплантирани. 

https://bnr.bg/post/101516621/kalin-todorov
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Като най-честа причина да търсят реализация навън младите учени у нас посочват невъзможността да се развиват и да 
осъществяват иновациите, които създават. 
Този проблем адресира фондация „Карол знание“ с програмата „Предприемач в науката“ – тя насърчава проекти, които 
въздействат върху обществото или околната среда и подкрепя усилията за изграждане на устойчива икономика, базирана 
на образование, научни изследвания и иновации. 
Срещали сме публиката с друг носител на приза „Предприемач в науката“ д-р Илиян Попов и неговата иновация – „Oxymet 
– екологична батерия магнезий-въздух за индустриално приложение“. 
Тази година програмата, освен за докторанти, е отворена и за студенти. За тазгодишното ѝ издание разказва Милена 
Петкова, изпълнителен директор на фондация „Карол знание“. 
Всички интервюта може да чуете от звукови файлове ТУК. 
 
√ Програма "Хоризонт" на БНР с най-голям пазарен дял в радиоефира през юли  
Програма "Хоризонт" на Българското национално радио е безапелационен лидер по пазарен дял в радиоефира през юли. 
С ръст от 50% процента за месец, информационният лидер на обществената медия излиза начело, изпреварвайки 
музикалните програми, които традиционно заемат първите места. 
Програма "Хоризонт" постига 15 % пазарен дял през юли, сочат данните от представителното изследване на Ipsos. 
През юли "Хоризонт" достига ежедневно до над половин милион слушатели, отбелязвайки ръст с над 21 % спрямо 
предходния месец.  
 
√ Льо Мер: Френската икономика ще се върне на нивата от преди Covid криза до края на годината  
Френският финансов министър Брюно льо Мер зави в понеделник, че икономиката на страната ще се върне на нивата от 
преди  коронавирусната пандемия до края на годината. 
Коментирайки икономическия растеж, Льо Мер отбеляза, че френският брутен вътрешен продукт ще се увеличи с 6% през 
2021 година. 
Икономиката се справя добре благодарение на увеличаването на потребителските разходи въпреки ограниченията, 
свързани с коронавируса, отбелязва той, посочвайки, че само през първите две седмици на август е имало ръст от 5% на 
потребителските разходи. 
 
√ Бундесбанк: Германският икономически растеж може да пропусне заложените за годината прогнози  
Икономическият растеж в Германия през настоящата година може да не оправдае заложените прогнози, тъй като 
възраждането на коронавирусната пандемия може да наложи неочаквано напрежение върху икономиката, 
предупреждава немската централна банка в своя последен месечен доклад. 
Досега се очакваше най-голямата европейска икономика да нарасне с 3,7% тази и с 5,2% през 2022 година, но първите 
седмици на икономически подем бяха по-плахи от очакваното и това вероятно ще се отрази и на целогодишните данни за 
БВП, посочва Бундесбанк. В рамките на второто тримесечие брутният вътрешен продукт на Германия нарасна с 1,5% на 
тримесечна база. 
Все още обаче има вероятност Германия да се радва на силна експанзия през летните месеци, тъй като доминиращата 
сфера на услугите се възползва от облекчаването на Covid ограниченията с оглед намаляващия брой инфекции, което пък 
увеличава приходите от туризъм. 
Въпреки че някои ограничения могат да бъдат въведени отново през есента, ако Covid инфекциите продължат да се 
увеличават, те едва ли ще бъдат толкова строги, колкото в миналото, като се има предвид напредъкът на Германия във 
ваксинирането на населението, добавя Бундесбанк в последния си икономически доклад. 
Според немската централна банка обаче спадът в темповете на ваксинации представлява риск, а показателите за нагласите 
сочат повишена загриженост, тъй като Европа е изправена пред по-заразния вариант Делта на коронавируса. 
"Вариантът Делта и спадът в динамиката на ваксинацията могат да доведат отново до по-строги противоепидемични 
мерки. Това ще натовари по-силно икономиката през есенното тримесечие", предупреждава Бундесбанк. 
В същото време централната банка на Германия потвърди предишната си прогноза, че инфлацията може да достигне 5% 
към края на годината, доста над целевото ниво на ЕЦБ от около 2%, но след това ще спадне рязко в началото на следващата 
година. 
 
√ Германия въвежда нов показател за оценка на епидемиологичната ситуация 
Това ще е броят на хоспитализираните с Covid-19 
Властите в Германия се готвят да въведат нов показател за оценка на епидемиологичната ситуация. Това става ясно от 
изявление на здравния министър Йенс Шпан. 
Досега германските власти се ориентираха за разпространението на Covid-19 въз основа на броя заразени за една седмица 
на 100 хиляди души. Така правителството и министър-председателите на 16-те провинции определиха границата от 50 за 
въвеждане на по-строги ограничителни мерки. 
Според здравния министър Йенс Шпан този метод за наблюдение на пандемията вече не е меродавен. „В ход е ваксинация 
и това променя нещата“, заяви той. 
„Новият показател ще е броят на хоспитализираните, т.е. броят на пациентите с Covid-19, които трябва да се лекуват в 
болница. Този показател показва, какъв е натискът върху здравната система, въпреки високия брой ваксинирани. За 
съжаление все още много хора не са ваксинирани и затова искаме да знаем предварително дали да очакваме проблем в 
болниците заради започналата четвърта вълна“, каза министърът. 

https://bnr.bg/post/101516499
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Бундестагът ще се събере преди парламентарните избори и правителството ще внесе предложението за промяна в закона 
за здравето преди вота на 26 септември. 
 
√ Запазване на солидната бизнес експанзия в еврозоната и през август  
Икономическата активност в еврозоната продължава да отчита солидна експанзия през август, отстъпвайки само слабо от 
15-годишния връх, достигнат през юли. тъй като ускорената ваксинация срещу Covid-19 позволи на все повече бизнеси да 
отворят наново, а на потребителите да харчат повече. 
Това показват предварителни данни от последното бизнес проучване на агенция IHS Markit сред европейските мениджър. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута (промишлената и активността в сферата 
на услугите), се понижи през август до 59,5 пункта от 60,2 пункта през юли (най-високо ниво от юни 2006 г.).  Въпреки че 
предварителният индекс е малко под очакваното ниво от 59,7 пункта, той се задържа далеч над бариерата от 50,0 пункта, 
което е водораздел между свиването и бизнес експанзията. 
 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 

 
 
"Икономическото възстановяване на еврозоната запази впечатляващ импулс през август, въпреки че индексът PMI се 
понижи само леко от многогодишния връх през юли, като осреднената му стойност за третото тримесечие засега е най-
високата от 21 годинки насам", посочи Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit. 
Той обаче отбеляза, че "нарушаването на веригите на доставки продължават да причиняват хаос, оставяйки компаниите 
често да не могат да посрещнат търсенето и караки ги да повишават своите разходи". 
В същото време фирмите увеличиха броя на служителите си с почти рекордни темпове, като комбинираният PMI индекс 
на заетост достигна през август ниво от 56,1 пункта. 
Промишленият PMI индекс стабилизира през август във високо ниво, макар и да се понижава до 61,5 пункта от 62,8 през 
юли, като производственият подиндекс отстъпва леко до 59,2 от 61 пункта. 
Заради забавяне при доставките обаче ценовият индекс на входа на предприятията също остава висок на ниво от 87,3 
пункта, отстъпвайки слабо от рекордния юли връх на ниво от 89,2 пункта. 
В същото време доминиращата в еврозоната сфера на услугите също продължава да се разширява със солидно темпо, като 
съответният PMI индекс се понижи леко през август до 59,7 пункта от 15-годишния юли връх от 59,8 пункта. 
Агенцията IHS Markit представи и предварителни данни за бизнес активността през настоящия месец в двете водещи 
европейската икономики - германската и френската. 
Общият PMI индекс на Германия се понижи през август до 60,6 пункта от 62,4 пункта месец по-рано, а във Франция - до 
55,9 от 56,6 пункта. 
Немският индекс на промишлената активност пък отстъпи до 62,7 пункта от 65,9 пункта през юли, а френският - до 57,3 от 
58,0 пункта, докато индексът PMI в сферата на услугите на Германия се понижи до 61,5 от 61,8 пункта, а във Франция - до 
56,4 пункта от 56,8 пункта месец по-рано. 
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√ Започна най-голямото разпределение на специални права на тираж в историята  
От вчера влезе в сила най-голямото разпределение на специални права на тираж в историята на стойност приблизително 
650 милиарда щатски долара, съобщиха от Международния валутен фонд. 
Според управляващия директор Кристалина Георгиева разпределението е "мощна ваксина в подкрепа на финансовото 
здраве на света, която, ако се използва разумно, ще е и уникална възможност за борба с тази безпрецедентна криза“.  
Фондът насърчава доброволното насочване на част от специалните права на тираж от страните със силни външни позиции 
към най-нуждаещите се страни, категорична е Георгиева. 
Обсъжда се и възможността за създаване на нов доверителен фонд за устойчивост и стабилност, който би могъл да 
използва разпределените права, за да помогне на най-уязвимите страни за структурната трансформация, включително в 
борбата с климатичните промени. 
Друга възможност би могла да бъде насочването на правата в подкрепа на кредитирането от страна на многостранните 
банки за развитие. 
 
√ Лидерите на Г-7 на извънредна среща за Афганистан  
Планираното за 31 август изтегляне на военните сили от Афганистан е тема днес на извънредна видеоконферента среща 
на върха на Г-7, организирана от британското правителство. 
Талибаните в Афганистан се обявиха против удължаване на срока за евакуация от Кабул и нарекоха датата 31 август 
"червена линия", която не може да бъде пресичана. Те няма да обявят състава на своето правителство, докато Съединените 
щати не приключат изтеглянето на войските си, стана ясно от изказване на двама техни представители, цитирани от Франс 
прес. 
Необходимо е повече време за завършване на евакуацията, смята френският външен министър Жан-Ив Льо Дриан, чиято 
държава е обезпокоена от крайния срок 31 август. 
А германският първи дипломат Хайко Маас е категоричен, че летището в Кабул трябва да може да се използва за евакуация 
и след изтеглянето на американските военни: 
„Водим разговори със САЩ, Турция и други партньори в опит да продължим да използваме военното летище в Кабул за 
цивилни цели, за евакуация. Трябва да продължим да разговаряме и с талибаните, защото след изтеглянето на 
американските военни именно те ще имат основна роля“, каза Хайко Маас. 
По думите му днес лидерите на Г-7 ще обсъдят и очакваната миграционна вълна от Афганистан. 
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз да помогне на съседни на Афганистан държави да спрат 
притока на мигранти към Европа. 
 
√ Джонсън разговаря с Байдън преди срещата на Г-7 за Афганистан  
Британският премиер Борис Джонсън разговаря с американския президент Джо Байдън в навечерието на днешната 
виртуална среща на Г-7 за Афганистан. Джонсън иска Байдън да удължи престоя на американските войници, за да се 
доведе до успешен край масовата евакуация. Все още обаче не е ясно дали американския президент и самите талибани 
ще приемат промяна на датата на изтегляне на войските.  
От "Даунинг стрийт" потвърдиха, че двамата държавници са обсъдили координирани усилия за бързото и безопасно 
евакуиране на британски и американски граждани и на афганистанците, които са помагали на Запада през годините. 
Джонсън и Байдън са изтъкнали важността от общи дипломатически усилия да се гарантира постигнатия напредък в 
Афганистан и да се предотврати хуманитарна криза.  
Пълна неяснота обаче остава по въпроса дали Байдън ще се вслуша в искането на Джонсън да удължи престоя на войските 
след крайния срок 31 август. Както отбелязват политически коментатори на Острова, това зависи до голяма степен и от 
талибаните, които на този етап настояват изтеглянето да стане според графика, но са готови да позволят евакуиране и след 
крайната дата.  
Във Великобритания обаче се засилват опасенията, че полетите могат да бъдат прекратени много скоро, защото има 
сведения, че американците ще започнат постепенно изтегляне до 48 или 72 часа и ще ги последват и останалите западни 
сили, включително британските. Ето защо британските политици очакват с нетърпение резултатите от днешната среща на 
Г-7, защото макар и да не се смята, че крайното решение на Вашингтон ще е факт по-рано от сряда, то поне може да се 
изясни позицията на Джо Байдън. 
Борис Джонсън обясни в Туитър, че е от жизнено значение международното сътрудничество за безопасна евакуация и 
предотвратяване на хуманитарна криза. 
ООН предупреждава за глад, който застрашава милиони афганистанци след провала на тазгодишната реколта заради 
сушата и бойните действия. 
 
√ Украйна блокира сайтовете на 12 руски медии  
Украйна блокира сайтовете на няколко популярни руски медии в поредния кръг от санкции срещу Русия, обвинявана,   че 
разпространява пропаганда, предаде Франс прес. 
С указ на президента Володимир Зеленски се блокират сайтовете на 12 руски медийни организации, сред които  бизнес 
изданието на „Ведомости“ и „Московский комсомолец“. Замразени са и местните им банкови сметки. 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи действията на Киев като задушаване на свободата на словото и 
ограничаване на нежеланата и неудобна информация. 
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√ Обещания на Путин ще струват над $6,75 млрд. на руския бюджет  
Най-малко 500 милиарда рубли, или 6 милиарда и 750 милиона долара ще струват на руския бюджет еднократните 
социални плащания за всички пенсионери и военни, които президентът Владимир Путин обяви предизборно, предаде 
Ройтерс. 
Агенцията се позова на председателя на бюджетната комисия в руската Държавна дума Андрей Макаров, че това са 
първоначални оценки на очаквания разход. 
Путин разпореди военните да получат по 15 000 рубли, а пенсионерите - по 10 000. По днешния курс тези суми се равняват 
съответно  на 202 и 135 долара. 
Парите ще бъдат изплатени до края на годината, посочи Макаров. 
В Русия ще се проведат парламентарни избори в средата на септември. 
 
√ Лавров: "Северен поток 2" няма да увеличи европейската зависимост от руския газ  
Руският външен министър Сергей Лавров определи като неоснователни твърденията, че изграждането на газопровода 
„Северен поток 2“ ще увеличи зависимостта на Европа от доставките на руски газ. Лавров заявява това в публикувано днес 
интервю за унгарска медия, цитирано от ТАСС. 
"Ние разглеждаме изграждането на газопровода "Северен поток 2" изключително като търговски взаимноизгоден бизнес 
проект", заяви външен министър. 
Според Лавров проектът ще укрепи стратегическата енергийна сигурност на Европа за десетилетия напред. Ето защо 
европейските столици, заинтересовани от проекта, твърдо подкрепят завършването на строителството на газопровода. 
“Твърденията, че това ще увеличи зависимостта на Европа от доставките на газ от Русия, са неоснователни, подчертава" 
руският първи дипломат. По-правилно е според него е да се говори за "позитивна взаимна зависимост". 
Доставките ще се осъществяват по най-краткия път с най-малки екологични последствия, допълва Лавров. 
Газопроводът през Балтийско море "Северен поток 2" е почти завършен.  
Преди дни Съединените щати наложиха нови санкции срещу проекта. Вашингтон смята, че газопроводът, който заобикаля 
Украйна, е лоша сделка и ще увеличи енергийната зависимост на Европа от Русия. 
Междувременно външното министерство на Китай разкритикува санкциите, наложени от САЩ срещу четири субекта, 
участващи в проекта "Северен поток 2", определяйки ги като "безпочвени" и против международното право. 
По време на вчерашната си визита в Киев германският канцлер Ангела Меркел пък предупреди, че могат да бъдат 
наложени санкции срещу Русия, ако тя реши да използва проекта за газопровода "Северен поток 2" като "оръжие" за 
натиск срещу Украйна. 
 
√ Петролът поскъпва с близо 3% след силен ценови спад през миналата седмица  
В понеделник петролните фючърси поскъпва с около 3%, парирайки част от ценовите загуби през предходните седем дни 
на търговия. Подкрепа за възходящото движение оказва лекото поевтиняване на долара на валутния пазар, както 
и силното проучване на IHS Markit за бизнес активността в еврозоната през август. 
В ранния следобед фючърсите на петрола Брент нарастват с 3,15% към 67,40 долара за барел, а тези на американския лек 
суров петрол WTI - с 3,5% малко над 64,00 долара за барел, след като през миналата седмица те отбелязаха най-
драматичните ценови понижения от 9 месеца насам, падайки съответно с 8 и с 9 на сто. 
Рязкото поевтиняване през миналата седмица беше провокирано от поскъпването на долара спрямо останалите водещи 
валути до 9-месечени върхове и решенията на редица държави да отговорят на повишаващите се инфекции със силно 
заразния Делта вариант на коронавируса чрез въвеждането на нови рестрикции при пътуванията. 
Индексът на щатския долар спрямо останалите шест водещи валути, който поскъпна в петък до 9-месечен връх от 93,734 
пункта, се търгува в понеделник в малко по-ниски нива към  93,349 пункта. 
Анализатори очакват през тази седмица известна възходяща корекция на петролните цени, но според някои от тях пазарът 
може да остане "мечи" (за поевтиняване на петрола) с оглед на засилващите се опасения за по-бавно търсене на горива в 
световен мащаб. 
Китай, най -големият вносител на петрол в света, наложи нови ограничения, които засягат корабоплаването и глобалните 
вериги на доставки. В същото време САЩ и Китай също наложиха ограничения върху капацитета на полетите. 
В същото време американските сондажни компании увеличиха броя на работещите добивни платформи за трета поредна 
седмица, което доведе до по-голямо предлагане. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101516513
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√ Трима са сигурните кандидати за управител на БНБ  
Тази седмица се очаква да станат известни имената на кандидатите за управител на БНБ. Мандатът на сегашния гуверньор 
Димитър Радев изтече на 15 юли, но до избора на нов управител той изпълнява функциите. Както е известно, Радев зае 
поста, след като Иван Искров бе сменен заради скандала с КТБ. Тогава Радев спечели в конкуренция с Бисер Манолов, 
предложен от РБ, Григорий Вазов, номиниран от ПФ, и Виктор Йоцов, предложен от АБВ. По неофициална информация 
има трима почти сигурни кандидати за важната позиция - Димитър Радев, подуправителят Калин Христов и Любомир 
Каримански, който в момента е депутат от ИТН и оглавява бюджетната комисия.  
Неофициално депутати са потвърдили пред БНР, че ГЕРБ-СДС също имат своя кандидатура, но все още се въздържат да 
посочат името. Очаква се следващата седмица да бъдат приети правилата за избор на гуверньор и в пленарната зала, след 
което ще започне да тече приетият от парламента срок за номинации. Според Закона за БНБ процедурата за избор на нов 
гуверньор от парламента трябва да започне не по-рано от три месеца преди изтичането на мандата и не по-късно от два 
месеца след това. Това означаваше тя да стартира не по-рано от 15 април, но поради краткия живот на предишния 
парламент това не се случи. 
В края на годината изтичат мандатите и на трима от управителния съвет на БНБ. Всички те са от т.нар. парламентарна квота. 
Освен Димитър Радев, който по право е член на Управителния съвет, парламентът (сегашният или следващият при нови 
избори) трябва да реши кой ще замести подуправителите на управленията "Емисионно" и "Банково" Калин Христов и Нина 
Стоянова. 
В бюджетната комисия Йордан Цонев от ДПС призова депутатите да започнат процедурата, само ако сроковете са такива, 
че да има шанс 46-ото Народно събрание да я довърши. Иначе по-добре било тя изобщо да не започва. Сред депутатите 
няма консенсус по въпроса дали парламент с кратък живот би трябвало да избира управител на централната банка с 
мандат, в който България ще се опита да влезе в еврозоната. "Ние не търсим чистачка или продавачка в плод-зеленчук, а 
най-добрата кандидатура за управител на БНБ. Това не е никак лесно", коментира Кирил Ананиев от ГЕРБ. Петър Чобанов 
от ДПС пък поиска прецизиране на всички срокове за важния избор. От БСП настояха за 15 дни за номинации. Пламен 
Данаилов от "Има такъв народ" защити бързането. "Всички знаехме кога изтича мандатът на управителя на БНБ, 
процедурата можеше да бъде открита още на 15 април, затова смятам, че е нормално всички политически сили да са 
готови с предложенията си. Ако това сега ги изненадва, по-зле за тях", обясни депутатът, който бе кандидат за финансов 
министър в несъстоялия се кабинет на ИТН. От партията на Слави Трифонов признаха, че действително не се търси 
"краставичар", но все пак гласуваха за ускоряване на процедурата, заради което Ананиев заподозря, че "човекът вече е 
определен". Самият Любомир Каримански, който е обсъждан за вероятен наследник на Димитър Радев, е банкер с 
дългогодишен мениджърски опит. По време на няколко публични изяви през последните месеци той отправи остри 
критики към работата на БНБ. 
 
√ "Булгаргаз" поиска поскъпване на газа със 17%  
Държавният доставчик "Булгаргаз" е подал заявление в КЕВР за повишение на цената на природния газ от почти 17 на сто 
от 1 септември, става ясно от доклад на енергийния регулатор. Според оценките на газовата компания суровината трябва 
да се продава за 67,33 лева за мегаватчас спрямо 57,60 лева през август. Това е цената на суровината без цени за достъп, 
пренос, акциз и ДДС, която ще заплащат потребителите на държавния гигант. 
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От месеци "Булгаргаз" предупреждава за продължаващ ръст на цената на газа на европейските пазари, които са 
референтни за България. С промяна от 2020 г. цената на природния газ от "Газпром" се изчислява по нова хибридна 
формула, в която се включват като компоненти цената на алтернативните горива и цената на газа, търгуван на хъбовете в 
Европа. Очакванията на "Булгаргаз" за движението на цените се оказаха подценени - в средата на юли например от 
компанията заявиха в съобщения до медиите, че очакваната през септември цена ще бъде около 56 лева за мегаватчас. 
Причините за повишаването на цените на газа са много, но основната са полупразните хранилища в Европа и липсата на 
балансиращия втечнен газ. Докладът ще бъде разгледан на открито заседание в комисията, насрочено за 25 август. 
 
√ Строежът на „Северен поток 2“ приключва на 12 септември  
Крайният срок за приключване на полагането на тръбите от „Северен поток 2“ във водите на Федерална република 
Германия от кораба „Фортуна“ е 12 септември тази година, съобщи в неделя агенция Блумбърг, позовавайки се на 
германските морски власти. 
Според портала Marine Traffic корабът за полагане на тръби "Фортуна", който преди е работил в датски води, сега се намира 
в териториалните води на Германия. 
В момента „Северен поток 2“ е завършен на 99%. В края на юли беше съобщено, че корабът за полагане на тръби „Фортуна“ 
продължава да работи на последния участък. 
На 21 юли САЩ и Германия публикуваха споразумение по проекта „Северен поток 2“, според което Вашингтон призна, че 
санкциите няма да спрат изпълнението му, а Берлин се ангажира да търси удължаване на транзита на руски газ през 
Украйна. В същото време американските власти си запазват правото да предприемат действия в случай на „използване от 
Русия на енергия като геополитическо оръжие в Европа“ и „агресия срещу Украйна“, отбелязва Държавният департамент. 
Руската страна многократно е подчертавала, че "Северен поток 2" е търговски проект и се изпълнява съвместно с 
европейски партньори. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков изрази недоумение от опитите на редица 
държави да определят съдбата на газопровода при политически мотивирани обстоятелства. Москва също многократно е 
заявявала, че никога не е използвала енергийни ресурси като инструмент за натиск, припомня ТАСС, цитирана от БГНЕС. 
 
√ Хлябът най-евтин в Румъния и България  
Цените на хляба и зърното в България и Румъния през 2020 г. са били най-ниските в ЕС, а най-високи са били в Дания, сочи 
проучване на Евростат. Цената им е била около два и половина пъти по-ниска в сравнение с "най-скъпите" страни в 
Евросъюза. При сравняване на равнищата на цените спрямо среден ценови индекс 100 в ЕС става ясно, че миналата година 
най-високи са били цените на хляба и зърното в Дания (с ценови индекс 153), следвана от Австрия (135), Люксембург, 
Финландия и Швеция (127 и в трите). Най-ниски са били цените в Румъния (ценови индекс 56), България (67) и Полша (70). 
Според евростатистиката у нас се продават и най-евтините цигари в ЕС - цената е с 50% под средното ниво в общността. От 
данните на Евростат се вижда, че тютюневите изделия са най-скъпи в Ирландия - със 121% над средното за общността. 
Като цяло цените на хранителните продукти в ЕС са най-ниски в Румъния (с 34% под средното за ЕС) и най-високи в Дания 
(29% над средното за ЕС). Алкохолът е най-скъп във Финландия (93% над средното) и най-евтин в Унгария (с 27% под 
средното). 
В статистиката са включени данни не само за ЕС, но и за останалите страни в Европа (общо има данни за 37 държави). От 
тях е видно, че Турция е страната с най-евтините храни и безалкохолни напитки в Европа. В рамките на ЕС най-евтини са 
тези продукти в Румъния. Цените на храните и безалкохолните напитки в България също са под средното за ЕС - индексът 
достига ниво от около 80% от средното. Домакинствата в Европа харчат 17% от доходите си за храна, посочва европейската 
статистика. За сравнение, по данни на НСИ българските домакинства харчат малко над 30% от доходите си за стоки в тази 
продуктова група. 
 
√ Фрондата на Полша отива към катастрофален успех 
Варшава се опитва да конвертира външните конфликти във вътрешнополитическа изгода 
Горещо лято се очерта за полската съуправляваща партия "Право и справедливост" (ПиС), след като само в рамките на 
няколко седмици подкрепяното от нея правителство успя вече да влезе в конфронтация с почти всички световни центрове 
на силата - към традиционната Москва се прибавиха и Брюксел, и Вашингтон, и Берлин, а също и Тел Авив, както и малкото 
чешко село Хорни Витков, което е недоволно от съседството си в полска въглищна мина.  
Резултат от поредицата външнополитически конфликти бе уволнението в началото на месеца на вицепремиера Ярослав 
Говин, лидер на парламентарната партия "Споразумение", което доведе пък до разпадането на управляващата коалиция 
"Обединена десница". 
Както се оказа, Говин е станал жертва на поредния скандал с външнополитически отенък, разтърсил наскоро Полша. 
Партийният лидер свърза отстраняването си с несъгласието му да бъде приет закон за медийната реформа (който в крайна 
сметка бе одобрен от Сейма на 11 август), чиито разпоредби ограничават субекти извън ЕС да притежават лицензи за 
излъчване. Всъщност, подозрението е, че целта на ПиС е да спре работата на критичната към управляващите частна 
телевизия Ти Ви Ен, която е собственост на известната американска компания "Дискавъри". 
Реакцията на официален Вашингтон бе светкавична. Изданието "Политико" цитира държавния секретар Антъни Блинкен, 
който още същия ден заяви, че САЩ са "дълбоко загрижени", че приетото законодателство е "тревожно" и насочено към 
"най-гледаната независима информационна станция, която също е една от най-големите инвестиции на САЩ в страната". 
Още по-рано, по този повод, двупартийна група американски сенатори бе излязла с изявление, че "продължава 
тревожната траектория за полската демокрация". 
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Удивително е колко бързо настъпва прозрението за американския истаблишмънт, когато интересите му бъдат настъпвани 
по опашката. Всъщност, казват местни политически наблюдатели, т.нар. реполонизация на медиите започва още с 
идването на власт на ПиС на Ярослав Качински, който от октомври м.г. е и силов вицепремиер.  
Една от първите работи след спечелването на парламентарните избори през 2015 г. на ПиС бе да смени редакторите на 
обществената телевизия Ти Ви Пи, за да получат правилната гледна точка, а през декември 2020 г. държавната петролна 
компания "Орлен" е изкупила всички полски медии, държани чрез "Полска преса" от германската издателска група 
"Пасау", а това са двадесет водещи регионални всекидневника. По някои неофициални данни към момента ПиС 
контролира под различна форма до 80% от масмедиите в страната. 
"Полша е заложник на политическата култура на ПиС. Култура на подмяна на думите, на емоционална експлоатация на 
обществото, култура, която води дебат, за да изнасили политическия дебат, да го отклони в непродуктивна посока. Аз 
оприличавам тази култура на "ръждясала люлка", на която Качински люлее полското общество", коментира пред ДУМА 
обществено-политическата ситуация живеещият в Полша политолог Боян Станиславски, който е и редактор в българското 
ляво издание "Барикада".  
По неговите думи конфликтите, които ПиС заформя с външни фактори, се правят с цел да се извлекат вътрешнополитически 
дивиденти - полското общество да се почувства заплашено - от Русия, от Брюксел, от Германия, за да се активират 
националистическите му комплекси и то да се сплоти около управляващите. В момента, в който вътрешната цел е 
постигната, на външния фронт се бие отбой. 
Тази теза се защитава с поведението на полските десни управляващи около конфликта им с Европейската комисия относно 
върховенството на закона и по-специално скандалните съдебни реформи. През 2017 г. ПиС създаде нов орган в съдебната 
система - Дисциплинарна камара, която има правомощията да наказва съдиите. Според опозицията истинската цел, която 
се преследва с тази институция, е да се оказва натиск върху магистратите от страна на управляващата партия. В средата на 
юли Съдът на ЕС постанови, че камарата е в нарушение на европейското законодателство, и задължи Варшава до 16 август 
да разпусне спорния орган. Което бе и направено в последния момент. Мнозина коментатори очакваха да стане така, 
защото финансовите санкции са предвидени в рамките на до 1% от БВП, което в полския случай означава над 5 милиарда 
евро глоба. Качински и компания дължат политическия си комфорт на относителния финансов и икономически 
просперитет на Полша и не биха искали да рискуват източника на това благополучие. 
Преди това обаче бе разиграна  
поредната политическа истерия  
за вътрешна употреба. Първо Конституционният трибунал на Полша обяви, че решението на Съда на ЕС нямало правна 
сила в страната, което пък на свой ред накара някои евродепутати, полския омбудсман Адам Боднан и политици като 
председателя на ЕНП Доналд Туск да коментират, че Варшава е направила стъпка към напускането на ЕС. Темата бе 
подгрята допълнително от министъра на правосъдието Збигнев Циобро, който заяви пред в. "Ржечпосполита", че ЕС 
изнудвал Полша и членството на страната в съюза не бивало да бъде на всяка цена. 
Реално 70 на сто от поляците са "за" ЕС, а против съюза са едва 17%, припомня Станиславски, който смята, че няма място 
да се говори за "Полекзит". Според него в случая с конфликта около съдебната реформа ЕС се е показал по-скоро като куче, 
"което лае, но не хапе". "Да, Дисциплинарната камара е закрита, но тя си свърши своята работа", коментира пред ДУМА 
политологът. "ПиС смениха междувременно хиляди съдии, смениха състава на Конституционния съд, направиха нова 
школа за прокурори, нахлуха във всички институции и се опитват да подменят политическия елит", разказва още той. 
Докато този конфликт с Брюксел е по-скоро показен, то другият - около правата на ЛГБТ-общността, е  
вече чисто идеологически 
В консервативна Полша, където по думите на Станиславски във властта са се разположили католически фундаменталисти, 
някои общини и региони обявиха преди две години, че са "зони, свободни от сексуални малцинства", колкото и безумно 
да звучи това. Ако обаче, както се очаква, започналата наказателна процедура от страна на ЕК по този казус бъде 
продължена следващия месец, то Полша в някакъв момент ще се опита пак да излезе от положението, като даде назад, 
но това едва ли ще промени общата атмосфера в страната спрямо ЛГБТ-общността, която явно се толерира и така се 
насърчава от управляващите.  
Понякога обаче очевидно Качински и креатурите му не знаят кога да спрат или, както подозира Станиславски, искат на 
всяка цена да се вклинят в някакъв скандал, за да не изпуснат монопола върху създаването на конфликтни ситуации, които 
после да използват за подклаждане на истерия в обществото, от която да извлекат политическа полза. Такъв, според 
политолога, е скандалът със закона, който ограничава реституционните права на наследници на оцелели в Холокоста 
евреи. Подписаният в средата на месеца от президента Анджей Дуда закон вече повлече след себе си отзоваването за 
консултации на израелския посланик от Варшава. Външният министър на еврейската държава Яир Лапид нарече документа 
"аморален", а САЩ очаквано изразиха "дълбоко безпокойство".  
И Качински сбърка, че влезе в този скандал, но и Израел сбърка с реакцията си, защото полското общество не обича отвън 
да му обясняват какво да прави, обобщава Боян Станиславски. Според него е възможно да се стигне и до разпалване на 
антисемитски настроения в Полша. Що се отнася до това как уж най-верният европейски съюзник на САЩ изведнъж 
започна да действа срещу патрона си и да не съобразява с него, едно възможно обяснение е, че ПиС са обидени на САЩ, 
защото след Доналд Тръмп, при Джо Байдън 
американците нямат вече нужда 
от такъв тип поведение и Качински не го понесе, че се отказват от него, смята политологът. И други политически 
наблюдатели са на мнение, че администрацията на Байдън разглежда консерваторите от ПиС като по-скоро враждебни 
сили, докато Тръмп ги е разглеждал като съюзници. Така в известен смисъл вътрешнополитическото противопоставяне в 
САЩ се пренася на полска земя с непредвидими последици за трети страни. 
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Какво може да се направи срещу това? Всичко е в ръцете на полското общество. Практиката показва, че европейските 
институции в един момент се оказват безпомощни пред пълзящия авторитаризъм, особено, ако бъде в "мек" вариант, без 
екстремалните прояви на политици като Виктор Орбан в идеологически близката на ПиС Унгария. Дори да отстъпват в 
последния момент, а те винаги го правят, когато става дума за загуба на пари, политици като Качински и Орбан остават в 
края на краищата като водеща сила на политическата сцена и продължават да люлеят нациите си в "ръждивата люлка", по 
израза на Боян Станиславски, и да отравят обществената среда. Това го виждаме и в други източноевропейски страни, 
включително в България, където наследството на Бойко Борисов и ГЕРБ ще спъва развитието на страната, дори ако те още 
утре 
слязат от политическата сцена 
В този смисъл фрондата на Полша (от френската дума за прашка, която в руския политически лексикон се използва като 
символ на протест, който си остава само на думи), е парадоксално катастрофално успешна. От една страна, тя си остава 
безрезултатна, управляващите традиционно отстъпват изправени пред перспективата да се лишат паричните потоци от 
Брюксел. От друга, върви подмолният процес на нарастване на разяждане на демократичната среда, което отваря врата за 
растеж на радикалните настроения, води да бавно, но постоянно натрупване на критична маса дезориентирани 
политически хора, които в някакъв момент може да се люшнат изненадващо в антиевропейска посока.  
 
√ Афганистан след края на войната 
Макар НАТО да се изтегли, това далеч не гарантира спокойствие. А неспокойствието ни гарантира единствено нови 
бежански вълни  
20 години след началото ѝ, една от най-продължителните войни в съвременната човешка история формално приключи с 
изтеглянето на натовските войски от Афганистан. Дори за американските официални лица е трудно да представят 
авантюрата, започнала още със Збигнев Бжежински през 70-те и ескалирана от Джордж Буш младши след 11 септември 
2001 г. като успех. И от гледна точка на военното дело е така - бяха пропилени милиарди, може би дори трилиони долари, 
дадоха се хиляди и хиляди жертви, а в резултат талибаните днес са по-силни от всякога. Далеч съм от мисълта да 
защитавам който и да е американски президент, но трябва да отдадем дължимото на Джо Байдън, който направи това, 
което нито един от предшествениците му не посмя - прекрати една война, която Америка нямаше как да спечели и това 
беше видно още преди десетина години. И Обама, и Тръмп бяха обявили изтеглянето от Афганистан за своя цел, но нито 
един от тях не изпълни обещанието си. Байдън направи нещо, което много малко американски президенти са си 
позволявали да направят - застана срещу интереса на военно-промишления комплекс, реализирал тлъсти печалби от всяка 
американска интервенция по света. Доказателство за това можем да намерим, ако проследим цената на акциите на 
“Локхийд Мартин”. Да, същите, които ще доставят и нашите прословути Ф-16. За 20-те години след 2001 г. стойността на 
акциите на тази компания се е покачила над 10 пъти. Не проценти, пъти! Именно загубата на тези сладки поръчки е и 
причината в момента да бъдем заливани с пропаганда за правата на жените и други сърцераздирателни истории, чиято 
основна цел обаче не е да се помогне на тези хора (те безспорно страдат под управлението на талибаните), а да се 
оправдае евентуално продължение на американската намеса в Афганистан. В момента Байдън е атакуван и от свои, и от 
чужди и е приятна изненада, че дотук показва голяма решителност да не продължава с дестабилизиращото целия регион 
американско присъствие там.  
Винаги в такива случаи обаче на преден план изпъква друго обстоятелство - Саудитска Арабия е дом на един от най-
бруталните ислямистки режими, където хора биват убивани и осакатявани за щяло и нещяло, но въпреки това не само не 
виждаме нахлуване на НАТО там, напротив -  дори малка България се замеси в оръжейната търговия с нея, а през 2017 г. 
премиерът Борисов лично отиде да танцува със саби в саудитския двор с надеждата и на нас да подхвърлят някой кървав 
петродолар. Ако на някой от западняците (към които се числим вече и ние) му пукаше за “човешки права” и “демокрация”, 
режимът в Рияд би трябвало да е първият свален... Толкова за западния хуманитаризъм.  
Новите реалности 
В същото време трябва да отчитаме, че този ход на настоящата американска администрация е продиктуван и от новите 
реалности в световната геополитика. Ако в началото на ХХІ в. основна цел на Америка беше войната с терора, днес голямата 
опасност е възходът на Русия и Китай и интеграцията на евразийското пространство в структури като Шанхайската 
организация за сътрудничество, които не са подвластни на американското влияние. Централна Азия и конкретно 
Афганистан са ключови за тези процеси. Вече и в българските медии може да се намери информация за това, за което сме 
писали в “Глобус” още преди години - изключително бедният Афганистан (с БВП около 20 млрд. долара) е всъщност 
невероятно богат на природни ресурси, които се оценяват на трилиони долари. Там се намират например едни от най-
големите залежи на литий в света. Като основен елемент в производството на батерии литият е новия нефт, доколкото 
предстоящият преход от изкопаеми горива към електричество е невъзможен без него. И Китай, и САЩ имат желание да 
контролират тези ресурси. Това предопределя съдбата на Афганистан не само като настоящо, но и като бъдещо бойно поле 
на съперничещите си интереси на големите сили.  
В началото на февруари пък се състоя изненадваща среща между талибаните и Туркменистан. Както пише 
специализираният портал eurasianet.org, знаците сочат, че срещата е била организирана със съдействието на 
американското правителство. На въпросната среща талибаните (6 месеца преди да дойдат на власт!) са поели ангажимент 
да гарантират сигурността на тръбопровода ТАПИ (името идва от участващите държави - Туркменистан, Афганистан, 
Пакистан, Индия), който до момента не успява да бъде реализиран поради нестабилната ситуация в Афганистан. От самото 
начало целта на този тръбопровод е да бъде конкуренция на руските доставки в Азия и ясно виждаме, че талибаните и 
Вашингтон всъщност имат съвпадащи интереси в това отношение. Какви други договорки между тях ще излязат наяве през 
следващите години, предстои да разберем.  

http://www.eurasianet.org/
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Това, което можем да кажем сега, е, че по-скоро става въпрос за стратегически ход, отколкото за паническо бягство. Да, на 
летището в Кабул е хаос, но смело можем да предположим, че изтеглянето преследва и съвсем други цели. Корумпираното 
управление на президента Гани (в Кабул се говори, че е избягал от страната със 170 милиона долара в брой) може да бъде 
лесно компрометирано от желаещите, докато талибаните са далеч по-твърди в това отношение. Вероятно има тайно 
споразумение между Вашингтон и техните лидери американците да не се месят толкова, а талибаните да действат като 
буфер срещу интересите на Русия и Китай в региона.   
В същото време в северен Афганистан се надига съпротива срещу талибаните от страна на бившите им съюзници и 
предшественици - муджахидините. На 18 август, със специална статия във в. "Вашингтон пост" един от техните лидери 
призова САЩ да им помогнат. Имайки предвид генезиса на муджахидините и ролята на хора като гореспоменатия 
Бжежински в него, не трябва да изключваме и вероятността САЩ да провокират нова гражданска война в Афганистан, 
която да парализира страната по подобие на Сирия, Ирак, Либия... Прецеденти има достатъчно. В случая обаче САЩ ще се 
опитат да играят и с двете страни, така че никоя да не може да поеме пълен контрол - известното още от Римската империя 
правило на “разделяй и владей”. 
Има ли бъдеще Афганистан? 
Трудно е да се прогнозира какво ще стане там в дългосрочен план при толкова различни страни, всяка от които дърпа 
чергата към себе си. Много е вероятно САЩ наистина да насочат поглед другаде - например в Африка и конкретно Сомалия. 
Байдън вече спомена в една от речите си терористичната организация “Ал Шабаб” като новата заплаха за интересите на 
САЩ. Не е тайна, че Африка също е арена на геополитически сблъсък между САЩ и Китай, в по-малка степен и Русия. 
Колкото до Афганистан - той няма нужда от крокодилски сълзи за човешки права. Бежанци от тази страна имаше и по 
време на проамериканското правителство. За да спре този поток, Западът трябва да инвестира в развитието на Афганистан 
- инфраструктура, здравеопазване, образование. След 20 години война и плячкосване това е най-малкото, което богатите 
държави могат да сторят. За съжаление арогантността и двойните стандарти едва ли ще позволят да се стигне до там. 
Лесната победа на талибаните и липсата на съпротива показват, че хората нямат чак такъв проблем с тяхното управление 
- колкото и неприемливо да изглежда то за нас. И преди, и сега мнозинството от тях бягат от бедността и разрухата - мотиви, 
които за съжаление са твърде добре познати и у най-бедната държава в ЕС, а именно България. И в крайна сметка дали 
фанатик с чалма или обезумял рейнджър - нито една от двете опции не осигурява нормален живот.  
Нови сблъсъци ни гарантират единствено нови бежански вълни, затова вместо да си измиват ръцете с различни 
оправдания, САЩ и ЕС трябва радикално да сменят подхода. Китай също търси влияние в различни точки по света. Но да 
сте чули някъде да е провокирал конфликт? Не, няма и да чуете, защото Пекин залага на сътрудничеството, а не на 
конфронтация и неоколониални отношения. Да не се чудим после, ако именно той, заедно с Москва, се окаже големият 
печеливш от разместванията на шахматната дъска, които наблюдаваме в момента. 
 
Мениджър 
 
√ Ива Митева обеща парламенът да направи актуализация на бюджета  
Актуализацията на бюджета се обсъжда сериозно и задълбочено и ще мине на първо и второ гласуване по график. Това 
заяви на пресконференция в Разград председателят на Народното събрание Ива Митева, предава БТА. 
"Друг е въпросът дали бюджетът ще бъде приет с тези параметри, с които е внесен, защото както ние, така и колегите от 
"Демократична България" и БСП, имат обструкции по отношение на отделни параметри. Затова министрите са изготвили 
и актуализирана картина, на Консултативния съвет при президента са представили нова информация и нови данни, така 
че всичко ще бъде взето предвид, като се работи усилено по този въпрос", коментира тя.  
Преизчисляването на пенсиите също трябва да се случи, но категорично не по начина, по който е внесен от БСП, смята 
Митева Митева. Според нея при преизчисляването всички пенсионери трябва да получат увеличение, а не само определен 
брой от тях. 
Председателят на парламента изтъкна, че това, което не приема, е популизмът. "Да, много е хубаво да се обещават много 
пари, но трябва да се вижда реалната картина", каза тя. Затова призивът и молбата й към политиците - и към парламента, 
и към президента, и към Министерския съвет, е да се спре с популизма и да започне да се говори за реалните действия, 
които трябва да се извършат. 
Според нея парламентът е започнал да работи добре, има обединение около някакви параметри, затова е обнадеждена, 
че актуализацията ще се случи. 
Президентските избори, според Митева, ще са през ноември и от гледна точка на икономии е по-добре да са две в едно, 
ако не се състави редовно правителство. В очакване на кого ще бъде връчен третият мандат тя сподели, че според нея ще 
е по-добре да го получи ПГ"Изправи се БГ! Ние идваме".  
 
√ Кирил Петков: Имам потвърждение, че не съм гражданин на Канада  
Служебният министър на икономиката Кирил Петков разпространи изявление до медиите, в което съобщава, че е получил 
потвърждение, че не е гражданин на Канада. Документите, удостоверяващи това, са изпратени към Посолството на Канада 
в Румъния, "откъдето могат да бъдат взети от мен", уточнява Кирил Петков. Ето какво гласи целият текст на изявлението: 
"Като спазвам принципа за пълна прозрачност на действията ми като министър на икономиката в служебния кабинет и 
поради нестихващите интерпретации в средствата за масова информация, Ви предоставям копие от волеизявлението ми 
за отказ от канадско гражданство, подадено на 21.04.2021 г. /вж. копието тук/. 
Миналият петък получих потвърждение, че не съм гражданин на Канада. Канадските власти ме уведомиха, че 
документите, удостоверяващи този факт, са изпратени към Посолството на Канада в Румъния, от където могат да бъдат 
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взети от мен. С това смятам за приключени всички спекулации и дебати относно двойното ми гражданство. България е 
моята родина и аз, както и досега, ще продължа да защитавам интересите на всички честни български граждани." 
 
√ Осъдиха БНБ за забавяне на гарантираните депозити в КТБ  
Варненският административен съд отсъди Българската народна банка да изплати обезщетение от близо 5 хиляди лева за 
нанесени имуществени вреди. Делото е заведено от жена, потърпевша от ситуацията около фалита на КТБ. 
Вредите са претърпени от ищцата в периода от 25 юли до 06 ноември 2014 година. 
Според съда тогава БНБ е нарушила правото на ЕС, като не е взела решение за обявяване неналичност на депозитите в КТБ 
в императивния срок от пет работни дни, определен от приложима с директен ефект разпоредба на Европейския 
парламент. В своето решение съдът се позовава на решение на Съда на ЕС от 2018 г. Решението може да бъде обжалвано 
пред ВАС в 14-дневен срок. 
Както е известно през юли 2014 г. БНБ обяви КТБ в неплатежоспособност и преустанови възможността за парични преводи, 
но отне лиценза на банката и започна изплащането на гарантираните депозити едва на 6 ноември същата година. По този 
начин депозантите в КТБ нямаха достъп до гарантираните си спестявания до 196 000 лв. в продължение на няколко 
месеца.  Основната  причина за това решение бе липсата на достатъчно средства във Фонда за гарантиране на депозитите 
в банките, които трябваше да бъдат допълнени с облигационен заем от страна на Министерството на финансите. 
 
√ Мамят ни с фалшиви имейли от името на НАП  
Разпространяват се фалшиви имейли от името на НАП, предупреждават от Приходната агенция. Те се изпращат от лице, 
представящо се за главен публичен изпълнител Албена Борисова с електронен адрес: a.borisova@ro14.nap.bg и съдържат 
съобщение за "налагане на електронен запор“ заради неплатени в срок задължения. 
Писмата приканват получателите им да отворят прикачен файл, в който има информация за "наложения електронен запор, 
както и начините на плащане и конкретните банкови сметки“. 
Имейл адресът, от който се изпращат съобщенията, силно наподобява на електронен адрес на НАП, като съществената 
разлика е в домейна. 
От НАП предупреждават, че това представлява класическа форма на "фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на 
финансови средства и лична информация от интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н. 
 
√ Бизнесът в Еврозоната запазва оптимистични нагласи  
Икономиката на Еврозоната е забавила малко темп през август, но е продължила по пътя на устойчивия растеж през 
третото тримесечие. Това се посочва в предварителни данни, публикувани днес и цитирани от Си Ен Би Си. 
Предварителният композитен индекс на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI) на компанията Ай Ейч Ес Маркит (IHS 
Markit), който отчита дейността, както в промишлеността, така и в сектора на услугите, е достигнал двумесечен минимум 
от 59,5 пункта през август спрямо 60,2 пункта през юли. Показател над 50 пункта указва растеж в икономическата дейност, 
а под тази стойност - свиване. 
"Оптимизмът идва от факта, че вече втори месец се създават много работни места и броят им е достигнал 21-годишен 
максимум, което отразява усилията на компаниите максимално да използват оперативния си капацитет и да посрещнат 
търсенето. Това може да помогне допълнително да се понижи ценовия натиск", посочи в комюнике главният бизнес 
икономист в Ай Ейч Ес Маркит Крис Уилямсън. 
Данните за повишена бизнес активност съвпадат с отмяната на свързаните с Ковид-19 ограничения в редица страни от 
региона, от което потребителите са се възползвали. Тази тенденция е стимулирала икономическото възстановяване след 
пандемията. 
Прогнозите за растежа, оповестени миналия месец, показват, че икономиката на еврозоната е излязла от техническата 
рецесия (определяна при две последователни тримесечия на икономически спад), бележейки ръст от 2 процента през 
второто тримесечие на текущата година. 
Публикуването на тези данни е важно, тъй като Европейската централна банка ще заседава идния месец и някои от 
членовете й настояват да се обсъди отмяната на някои от текущите стимули. Налице са обаче известни опасения за 
веригата за доставки и по-високата инфлация, отбелязва Си Ен Би Си. 
"Опасенията ни са породени от това, че наблюдаваме известна тенденция към повишаване на заплатите в резултат от 
растежа на трудовия пазар, което може да доведе до по-висока инфлация. Закъсненията при доставките от Азия пък 
изглежда ще продължат известно време", добави Уилямсън. В резултат, темпът на растеж се е забавил повече в 
промишления сектор, отколкото в услугите. Той е достигнал шестмесечен минимум, а при услугите е отчетен двумесечен 
минимум, отбелязва Си Ен Би Си. 
 
√ Консервативният съюз в Германия регистрира рекорден срив на рейтинга  
Нещата не изглеждат добре за консервативния съюз на Германия само пет седмици преди изборния ден. Ново проучване 
показва, че доверието в него е спаднало до рекордно ниски нива на одобрение, пише европейската редакция на Politico, 
цитирано от Агенция "Фокус".  
Християндемократическият съюз (ХДС) и Християнсоциалният съюз (ХСС) консервативният Съюз, спаднаха с три процентни 
пункта, което почти го изравни с Германската социалдемократическа партия (ГСДП) с одобрение от 22%. 
Проучването на INSA, проведено за германското издание Bild, показва най-ниският рейтинг, до който Съюзът някога е 
падал в анализа на социологическата компания. Това се случва в момент, когато канцлерът Ангела Меркел се присъедини 
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към колегата си консерватор Армин Лашет на събитие в кампанията в Берлин в събота в опит да спре отстъплението на 
ХДС и ХСС.  
Лашет се надява да наследи Меркел като канцлер след изборите на 26 септември, но опонентът му от ГСДП, финансовият 
министър Олаф Шолц, набира популярност през последните седмици.  
Появата на Меркел в събота беше обявена преди повече от седмица, след проучване, според което алиансът на ХДС/ХСС 
е на 23 процента, в сравнение с 30 процента преди по-малко от месец. По време на речта си Меркел нарече Лашет 
„бъдещия федерален канцлер“.  
 
√ Последният дипломатически ход на Ангела Меркел  
Германският канцлер Ангела Меркел, която управляваше най-голямата европейска икономическа сила в продължение на 
16 години и не загуби доверието на избирателите си в поредица от кризи – финансова, бежанска и здравна – се оттегля от 
властта. 
Нейните два последни дипломатически хода бяха да се срещне с руския президент Владимир Путин в петък и с украинския 
премиер Володимир Зеленски в неделя, пише Би Би Си 
По време на срещата си в неделя Меркел настоя, че Украйна ще бъде защитена от руското господство в сферата на  
енергетиката. 
Както е известно Германия внася над 50% от природния газ от Русия и това става основно чрез газопровода Северен поток 
1 и 2 – който минава по дъното на Северно море. Доставките на газ пък за южната част на Европа вече минават по дъното 
на Черно море до Турция. Така Русия заобикаля Украйна и старата газопреносна мрежа. Дългосрочният договор между 
Газпром и Украйна за транзитен пренос на газ изтича след три години и Зеленски изрази по време на срещата си с Меркел, 
че се притеснява какво ще се случи с Украйна след това. Загубата на милиарди долари транзитни такси за Украйна ще удари 
силно украинската икономика. 
Меркел заяви, че е съгласна с позицията на САЩ да бъдат въведени нови санкции срещу Русия, ако тя използва енергийната 
си доминация като оръжие. Освен това Меркел обеща, че Германия ще осигури повече от 1 млрд. долара, с които да се 
развие системата от възобновяеми енергийни източници на Украйна. 
Зеленски обаче настоя за по-ясни гаранции, които явно ще трябва да договаря с наследника на  Меркел. 
 
√ Зеленски: „Северен поток 2“ е опасно оръжие  
Володимир Зеленски настоя, че „Северен поток 2“ е „опасно оръжие“, което застрашава не само Украйна, а цяла Европа, 
въпреки опитите за уверение от германския канцлер Ангела Меркел по време на срещата ѝ с президента в Киев. 
Украйна яростно се противопоставя на тръбопровода, който ще транспортира природен газ от Русия до Германия през 
страната. Берлин се опита да успокои страховете, като публикува съвместно изявление с Вашингтон през юли, в което се 
казва, че ако Русия опита да използва енергията като оръжие или извърши бъдещи „агресивни действия“ срещу Украйна, 
Германия ще настоява за санкции срещу Москва, пише „Политико“. 
Меркел повтори обещанието си по време на разговор със Зеленски, като заяви, че „газът не трябва да се използва като 
геополитическо оръжие“. Държавният глава на свой ред каза, че „това е опасно оръжие не само за Украйна, но и за цяла 
Европа“. 
Германският канцлер направи прощална визита и в Русия в миналия петък, но тогава тя и президентът Владимир Путин не 
успяха да постигнат споразумение за удължаване на транзита на газ през Украйна след 2024 година. 
 
√ Турция близо до сделка за руски ракети С-400  
Турция е на финален етап от преговорите по нова сделка за купуване на руска система за противовъздушна отбрана, 
съобщи РИА Новости, позовавайки се на държавния износител на оръжие на Русия. 
Скоро ще бъде подписан договор за ракети С-400 Triumph. Висш турски служител е отказал да потвърди информацията, 
пише Bloomberg. 
САЩ категорично се противопоставят на това съюзникът в НАТО да се сдобие с ракетната система, която според Вашингтон 
може да се използва за събиране на разузнавателни данни за стелт способностите на изтребителя F-35, в чието изграждане 
е участвала и Турция. 
Първите доставки на S-400 страната получи през 2019 г., като тогава отказа да отмени програмата въпреки санкциите на 
САЩ. Президентът Джо Байдън и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха въпроса в кулоарите на срещата на 
върха на НАТО през юни, но не успяха да постигнат решение. 
 
√ Япония ще задължи бизнеса да намали употребата на пластмасови изделия  
Японските власти ще задължат представителите на обслужващата индустрия да намалят обема на разпространение на 
пластмасови изделия сред клиентите като част от мерките за борба с отпадъците. Това съобщи в понеделник агенция 
Kyodo, цитирана от ТАСС. 
Списъкът ще включва 12 продукта, включително пластмасови прибори за храна, закачалки, гребени, четки за зъби и сламки 
за напитки. Мерките ще влязат в сила от 1 април догодина и ще засегнат преди всичко ресторанти, услуги за доставка на 
храни, хотели, химическо чистене, които използват повече от 5 тона пластмасови изделия годишно. За клиентите такива 
продукти също могат да бъдат платени. Редица компании обаче възнамеряват да въведат точкова система за неизползване 
на такива продукти. 
От юли миналата година всички магазини в Япония започнаха задължително да зареждат пластмасови торбички за 
опаковане на закупените стоки. Според японските власти тази мярка трябва да помогне за намаляване на количеството 
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пластмасови отпадъци в страната и край бреговете й. Според законодателството, одобрено от властите, цената на пакетите 
трябва да бъде най-малко 2 йени (1,32 рубли). Някои магазини обаче продължават да предлагат на клиентите безплатни 
торби от биоразградими растителни влакна. 
Според ООН планетата произвежда около 300 милиона тона пластмасови отпадъци годишно. Приблизително 8 милиона 
тона се озовават в океана. Там такъв боклук се раздробява и превръща в микропластмаса, която се поглъща от риба, 
мекотели, китоподобни. Това се е превърнало в екологичен проблем в световен мащаб. 
Японското правителство разработва мерки, предназначени да премахнат напълно пластмасовите отпадъци от навлизането 
в океана от страната до 2050 г.  
 
√ Китай с най-много преки чуждестранни инвестиции за 2020 година  
Предприемачите и мениджърите знаят, че най-добрите възможности за инвестиции невинаги са съсредоточени в страната, 
в която се развива бизнесът им. Затова поглеждат отвъд държавните граници в търсене на възможности. 
Преките чуждестранни инвестиции могат да повишат значително икономическите перспективи на страната получател, а 
кой води в това отношение отбелязва анализът на данните на Организация за икономическо сътрудничество и развитие 
(OECD) за 2020 г., направен от платформата MoneyTransfers. 
Кой получава най-много? 
Китай е най-големият бенефициент от чуждестранни инвестиции в света според последния доклад. В страната са влезли 
212.5 млрд. долара, което е с 14% повече спрямо година по-рано, когато са отчетени 187.2 млрд. долара. 
На второ място са САЩ, които бележат спад с цели 37% в сравнение с 2019 г. – от 282.1 млрд. долара до 177.1 млрд. долара. 
Натрупаните преки входящи инвестиции в Индия, която заема третото място, са 64.4 млрд. долара, като страната бележи 
позитивен ръст от 27% спрямо събраните през 2019 г. 50.6 млрд. долара. 
Люксембург е четвърта в класацията по обема на преките инвестиции, но първа по отношение на техния ръст в проценти. 
С 319% повече са инвестициите в страната, след като отчете 62 млрд. долара за 2020 г. или с 47.2 млрд. долара повече 
спрямо предходната година. С това Люксембург е и европейската държава с най-висока сума на събраните преки 
чуждестранни инвестиции. 
Петото място и шестото място са съответно за Германия и Ирландия с техните 35.6 млрд. и 33.3 млрд. долара. 
Повече губещи, отколкото печелещи 
От проучването, в което са включени 33 държави от целия свят, става ясно, че едва 8 наблюдават позитивен ръст на преките 
чуждестранни инвестиции през 2020 г., която премина под знака на световна пандемия, породила много съмнения и 
несигурност в първите си месеци. От тях над 30-процентов скок има само в четири държави – Люксембург (319%), Белгия 
(190%), Швеция (158%) и Израел (31%). 
На годишна база най-много са намалели инвестициите във Финландия – там спадът е с 81% от 13.5 млрд. долара до 2.6 
млрд. долара, следвана от Русия (70%), Дания (67%) и Бразилия (62%). 
Вижте пълните резултати в таблицата. 
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√ Китайските власти спряха излизането на борсата на 42 компании  
Финансовият регулатор на Китай е спрял първичното публично предлагане на 42 компании на регулирания пазар, предаде 
Блумбърг. 
Това е станало след началото на разследване срещу инвестиционна банка, юридическа кантора и други страни, замесени 
в сделките. Става въпрос за базираната в Пекин юридическа кантора Tian Yuan. 
Сред спрените листвания е това на един от най-големите производители на батерии и електрически превозни средства 
BYD – компания, подкрепа в растежа й от Уорън Бъфет. 
Тази година беше рекордна за извършваните нови първични публични предлагания по борсите по света. Това накара 
китайските власти силно да засилят контрола и условията за извършването на нови IPO-та. През миналата година бе спряно 
първичното публично предлагане на Ant Group – дъщерната компания на AliBaba, през която се извършват разплащанията 
и други финансови операции. 
 
√ Европейските пазари започнаха седмицата с подчертан оптимизъм  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се повишиха в предиобедната сесия, опитвайки да се 
възстановят, след като миналата седмица бе най-лошата за пазарите от февруари. 
За сравнение миналата седмица беше белязана от значителни разпродажби и различни притеснения за потенциала за 
растеж. 
Германският индекс DAX отвори с 0,15% ръст. В последните 6 месеца той отбеляза близо 15% повишение. 
Британският FTSE 100 бележи растеж 0,4% към 12 ч. българско време, като в последните 6 месеца има увеличение от 7,4% 
Френският CAC 40 отвори с 0,7% растеж, а повишението му за  последните 6 месеца е близо 16%. 
Нидерландският AEX има ръст от 0,44% от началото на деня  и 17% за последните 6 месеца. 
Паневропейският Eurostoxx 600 отбеляза 0,6% за първите няколко часа от търговията днес и 14% за последните 6 месеца. 
Сред индивидуалните акции впечатление направиха британската компания за търговия на дребно Sainsburry с ръст от 6,6% 
от началото на деня, след данни, че инвеститори обмислят придобиването на значителен дял от нея за 7 млрд. паунда. 
Германската фармацевтична компания Biontech отбеляза поскъпване 4,4% на цената на акциите си, след като стана ясно, 
че предстои пълно одобрение на тяхната ваксина в САЩ. Швейцарската Cembra Money Bank загуби 30% от стойността си 
след като преустанови партньорството си за кредитни карти с швейцарската търговска верига Migros. 
Оптимистичен финал беляза и търговията на токийската фондова борса. Индексът Никкей-225 се повиши в края на 
днешната търговия след силния спад в края на миналата седмица и на фона на спекулациите, че поражението на кандидата 
за кмет на Йокохама, който се ползваше с подкрепата на премиера Йошихиде Суга, може да провокира правителството да 
разработи допълнителен пакет за стимулиране на икономиката, предаде Киодо. 
Никкей-225 прибави 480,99 пункта или 1,78 на сто до 27 494,24 пункта. Най-силно поскъпнаха акциите в морския транспорт, 
книжата на производителите на оборудване и електроуреди. На валутния пазар в Токио доларът се котираше за 109,81-85 
йени спрямо 109,61-63 йени в края на петъчните търгове, а еврото се разменяше за 1,1717-1721 долара и 128,68-69 йени 
спрямо 1,1680-1681 долара и 128,03-07 йени в петък.  Растежът на токийската борса бе движен главно от повишението на 
основните индекси на Уолстрийт в края на миналата седмица. 
Осовните индекси на Уолстрийт закриха петъчната сесия с повишение, което обаче не бе достатъчно, за да възстанови 
загубите на пазара, предаде Асошиейтед прес. Търговията бе слаба с края на сезона на корпоративните резултати и 
публикуването на сравнително малко макроикономически данни. 
Промишленият индекс Дау Джоунс прибави 225,96 пункта или 0,6 на сто до 35 120,08 пункта. 
По-широкообхватният индекс Стандард енд Пуърс 500 нарасна с 35,87 пункта или 0,8 на сто до 4441,67 пункта, а индексът 
на високотехнологичните дружества Насдак нарасна със 172,87 пункта или 1,2 на сто до 14 714,66 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - До 30.09. 172 000 млади пенсионери могат да поискат преизчисление 
в. Труд - Скандалът с двойното гражданство на Кирил Петков се заплете 
в. Телеграф - Броим 100 лв. за COVID рецепта 
в. Монитор - По 80 души в болница на сезон от туршии и ракия 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Петков сигурен от петък, че не е канадец. ГЕРБ ще му повярва, ако покаже документ отпреди 12.05 
в. 24 часа - ДБ лансира Ива Митева за премиер, а тя - Мая Манолова за получател на мандата 
в. Труд - Избори 2 в 1 на 14 ноември 
в. Труд - И джипита скочиха на Стойчо Кацаров 
в. Телеграф - Ива Митева: Добре е третият мандат да отиде в ИБГНИ 
в. Телеграф - 1200 на ден се возят с непознати до морето уреждат колата през групи във Фейсбук 
в. Монитор - Президентският вот през ноември, избори 2 в 1 - неясни 
в. Монитор - Над 170 000 души с шанс за по-високи пенсии 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Георги Фотев, социолог: Реформаторите винаги са в малцинство. Но интелектуалците са изтръгвали 
работата - господар е посредствеността 
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в. Труд - Депутатът и бивш регионален министър Николай Нанков пред ТРУД: Взеха половин милиард лева от заделените 
за "Хемус", а твърдят, че няма пари за пътища 
в. Телеграф - Фердинанд Костадинов, участвал в евакуацията на мисията на ЕС в Кабул: Талибани ни показваха знаци, че 
ще ни режат главите 
в. Монитор - Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): Актуализацията 
на бюджета е жизнено важна за икономиката 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Един министър трябва да получава поне 15 000 евро 
в. Труд - Цикличното изчерпване на многопартийната система 
в. Телеграф - Голямото сурвакане преди втората пенсия 
в. Монитор - Зимнината -от оценка на риска до безопасността на труда 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Политически ходове и конституционни процедури - тълкувания и коментар от проф. Екатерина Михайлова; 
- Арман Бабикян - разговорите преди третия мандат и позициите на „Изправи се БГ! Ние идваме!"; 
- Какви са приоритетите на БСП при актуализацията на бюджета? 
- Бургас вече е в червената зона - има ли нужда от затягане на COVID мерките? 
- Как един българин учи деца в Африка на български песни и танци? 

 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- За политическата криза и скандалите в управлението - Гост: Йордан Цонев от ДПС. 
- Проверка на NOVA: Спазват ли се мерките по Черноморието? 
- Хлебарки и мухъл в детско отделение в болницата в Плевен. Защо деца се лекуват в мизерия и падаща мазилка? 
- Има ли виновен за смъртта на бременното момиче, намерено мъртво в кладенец в ямболско село? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 24 август 
София. 

- От 11.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 резидентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили 
Румен Радев ще удостои военнослужещи с висше офицерско звание. 

- От 10.00 ч. в зала "Изток" Временната комисия по ревизията ще проведе заседание. 
- От 12 30 ч в зала 134 на Народното събрание на пл "Княз Александър I" №1 Комисията по бюджет и финанси ще 

проведе заседание. 
- От 13.00 ч. в зала "Запад" на Народното събрание ще се проведе заседание на Временната комисия по глобалния 

закон "Магнитски". 
- От 14.30 ч. в зала "Изток" ще се проведе заседание на Временната комисия за "Росенец". 
- От 15.00 ч. в зала 1 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по труда и социалната 

политика ще проведе заседание. 
- От 16.00 ч. в зала 130 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по здравеопазване ще 

проведе заседание. 
- От 16.00 ч. в зала 232 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по правата на човека, 

вероизповеданията и жалбите на гражданите ще проведе заседание. 
- От 11.00 часа пред метростанция „Сердика" доброволци на БЧК ще раздават информационни брошури за 

безопасността и ефективността на ваксините, а от 12.30 часа акцията ще продължи пред НДК. 
- От 20.30 ч. на сцената на Sofia Summer Fest в Южен парк II ще се състои спектакълът „Отчаяни съпруги" 

*** 
Добрич. 

- От 11.00 ч. в Търговско-промишлена палата ще се състои START IT среща млади предприемачи с вдъхновяващи 
лектори. 

- От 11.00 часа в двора на „Общностен център за деца и семейства" - Добрич ще се проведе пленер на тема: „Цветно 
лято". 

*** 
Пловдив. 

- От 20.30 ч. в Лятно кино „Орфей" ще се състои комедията „Как се търси нов съпруг". 
*** 
Стара Загора. 

- От 17.30 ч. в парк „Пети октомври" ще се състои концерт на Общинския духов оркестър. 
*** 
Шумен. 

- От 17.00 ч. в голямата зала на НЧ „Напредък-1896" ще се състои откриване на изложба „Родопска приказка". 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
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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

