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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
В. Монитор 
 
√ Васил Велев, председател на АИКБ: Актуализацията на бюджета е жизненоважна за икономиката 
Скъпият ток удря по конкурентоспособността на бизнеса ни 
- Г-н Велев, според вас належаща ли е актуализацията на бюджета на страната? 
- Със сигурност актуализацията на държавния бюджета е належаща. 
- Защо? Някои твърдят обратното. 
- За тези „някои“ може да не е, но за българските предприятия и българските граждани е необходима. Тези „някои“, на 
които ние му плащаме заплатата с данъците, нека да помисли пак. Антикризисните мерки за заетостта и предприятията 
бяха финансирани до март, след това се удължиха до май. Всъщност много отдавна за тях бюджет няма, а пари за целта се 
реализираха чрез всевъзможни преструктурирания и ограничаване на други разходи до юли. Кризата продължава, а за 
август - вече няма. 
В същото време в хазната се иззеха много повече средства поради инфлацията и вследствие, макар и на неравномерното, 
възстановяване на икономиката. В бюджета на практика има повече събрани приходи, които трябва да бъдат използвани 
за актуализацията му и за подкрепа на заетостта и доходите на работещите хора, в подкрепа и на предприятията. Това се 
предвижда и от Временната рамка на Европейската комисия поне до края на настоящата година. 
Не бива да забравяме, че актуализацията на бюджета е необходима и заради изплащането на пенсиите. Инфлацията 
всъщност изяде и без това ниските доходи на пенсионерите в България. Едно увеличаване на пенсиите е възможно и 
необходимо. Официалното поскъпване на живота е само 3%, но измерена с кошницата на статистиката, която е много  
широка. Мерим ли с пенсионерската кошница, инфлацията е много по-голяма. В резултат на тази инфлация парите ги има. 
Те всъщност са взети и от всички тези хора в страната - чрез ДДС и други данъци. Справедливо е, правилно е и е възможно 
те да бъдат компенсирани чрез актуализация на пенсиите. В случая е добре да припомним, че по разходи като дял от 
брутния вътрешен продукт (БВП) за секторите на съда, прокуратурата и следствието сме на първо място в Евросъюза. 
Същата констатация се отнася и за полицията. За разлика от тях за пенсионерите харчовете от хазната са значително под 
средното ниво на ЕС. На практика у нас тези хора получават несправедливо малко за труда, положен от тях в годините 
назад. Сега тази несправедливост е засилена и от високата инфлация. 
Да не забравяме, че в актуалния бюджет на страната също няма предвидени средства за второто полугодие и за медиците, 
които са на първа линия в борбата срещу коронавирусната пандемия. Също така възможностите за преструктуриране на 
бюджета са ограничени. В тази връзка започналите протести за неизплатени заплати и поръчки на работниците от фирмите 
на нашите колеги от инфраструктурното строителство трябва да се провеждат не по кръстовища и магистрали, а пред 
Народното събрание, на жълтите павета. В сегашния бюджет, приет през миналата година, изпълняван в момента, няма 
предвидени такива средства, каквито са договаряни с тях и те са си свършили работата. Сега някой, ако си мисли, че 
неплащайки, ограничава корупционните потоци, много греши. Корупционните пари са платени. За това са раздавани и 
такива големи аванси на някои фирми. Сега идва време да се плати на хората за труда и това е още една от причините да 
бъде и актуализиран бюджетът. 
- Какви са рисковете за икономиката, ако не се направи актуализация? 
- Ще отговоря на този въпрос, като припомня и за други разходи, които не са предвидени в сегашния бюджет - за 
евентуалните трети избори, за надигащата се мигрантска криза. Всичко това са рискове, които не са пресметнати в 
съществуващия бюджет. В крайна сметка нали искаме не правителството да преразпределя на своя глава парите от 
излишъка, който ще се появи в хазната, спрямо планирания дефицит, а това да бъде направено през парламента. И сега 
Народното събрание има думата. Нека депутатите да бъдат така добри в ускорени темпове да си свършат работата. 
- В условията на политическа и пандемична криза кои сектори от икономиката се нуждаят от най-много помощ от 
държавата? 
- Секторите от българската икономика, които не са се възстановили и не може да се очаква нито до края на годината, нито 
в обозримо бъдеще това да стане, са туризмът и свързаните с него - основно транспортът. Това се отнася за отделни 
индустриални подсектори като производството на облекло и текстил, парфюмерия и козметика. За съжаление кризата не 
си е отишла навсякъде и няма скоро да си отиде в тези сектори. В такъв случай е редно да си зададем въпроса какво искаме 
- да ликвидираме ли тези сектори, или да ги запазим, и то в добро състояние, за да бъдат конкурентоспособни за 
привличането на туристи. 
- Какви са възможностите да привличаме инвестиции дори в условията на пандемия? 
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- За да отговоря на този въпрос, ще цитирам данни за потока на капитали. В резултат и на правната несигурност от България 
за последните 11 години са изтекли 37 млрд. евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро. 
- Според вас с какъв процент трябва да се съкрати държавната администрация и това да не доведе до рискове за 
нормалното функциониране на държавата? 
- В България от години се наблюдава един парадокс - населението намалява, а държавната администрация се увеличава. 
Разходите пък за издръжка на държавните чиновници нарастват с най-бързо темпо. Цялото това положение е 
несправедливо и носи рискове за бюджета в перспектива. Веднъж увеличените харчове за възнагражденията им не могат 
да бъдат върнати, а могат да бъдат запазени като обща сума чрез оптимизация на персонала и това е нещо, което трябва 
да се прави. Същото се отнася и за сектор „Сигурност“. 
- Дигитализацията ли е шансът на страната да се намалят разходите за държавната администрация? 
- От една страната, дигитализацията, а от друга - административната реформа. У нас само се говори за нея, но на практика 
я няма. Необходимо е и прерайониране на страната. Това са все належащи реформи, за които са нужни работещ парламент 
и правителство, избрано от Народното събрание, и депутати с воля за такива важни промени. 
- От доста време бизнесът е притиснат от високите цени на тока на енергийната борса. Кои са спешните мерки, 
които да се предприемат, за да се реши поне отчасти проблемът? 
- Трябва да се сменят ръководствата на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и на дъщерните му дружества. Това е 
необходимото условие. Без него няма да има стабилизиране на системата. Освен това трябва да се оставят 
новоназначените добросъвестни професионалисти да работят спокойни. След това вече ще можем да говорим за 
средносрочни и дългосрочни стратегии и и реформи. В момента, след като се вдигна шум от рекордните цени, виждаме 
заплахи от протести, срещи със служебния премиер, подаване на сигнали в прокуратурата и ДАНС, ГДБОП, КЗК, КЕВР и бе 
отчетено нормализиране на котировките на енергийната борса на средноевропейски нива. Бизнесът това иска, не иска 
повече. Всичко това обаче стана чрез разпореждане от Министерския съвет, през главата на БЕХ, до държавната ТЕЦ 
„Марица-изток-2“ да увеличи предлагането. Нарасналото количество като структура обаче пак не е добро. Такива кризи 
обаче с шоково поскъпване на тока за бизнеса ще продължават да възникват. С това ръководство на енергийната система 
по никакъв начин още не сме се застраховали от тях. 
- Грешка ли беше включването ни през миналата година в пазарно обединение за търговия с електроенергия само с 
Гърция, където цените на тока винаги са били по-високи? 
- Разбира се, че е грешка. Италия също трябваше да направи такова обединение с Гърция в началото на годината, но 
намери причини да го отложи засега с 9 месеца. Ние пък побързахме да обединим пазара си „Ден напред“ с гръцкия, 
преди да сме го обединили през Румъния с централноевропейския. Северните ни съседи пък бавят нещата и вместо да 
окажем натиск, ние се съгласихме с техните срокове, но побързахме да се вържем с Гърция, за да се вдигне цената в 
България, за да е изгодно за няколко души. Така на практика индустрията ни бе изправена на нокти, губейки 
конкурентоспособност в резултат на 50% по-високите цени на електроенергията за бизнеса спрямо пазарите, на които 
продаваме основно продукцията си - в Западна и Централна Европа. 
Разбира се, всичко това подклажда инфлацията и засилва обедняването на хората в България. 
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√ АИКБ с призив депутатите и политическите сили да напрегнат сили и да осъществят актуализацията на бюджета 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България изпратиха своя позиция до председателя на 46-то Народно събрание 
на РБ, председателя на Комисията по бюджет и финанси и председателя на Комисията по труда, социалната и 
демографската политика. 
Позицията е 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. Публикуваме я без редакторска 
намеса:  
"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 
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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“.  
От АИКБ с призив към депутатите: Необходима е спешна актуализация на бюджета 
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 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." 
 
Dnes24.eu 
 
√ Бизнесът зове депутатите да актуализират бюджета 
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 
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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. 
 
В. Стандарт 
 
√ Публиката определя кой е най-добрият работодател на България 
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”. 
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/ 
 
 
  
 
 
 
 

 

https://careershow.bg/awards/?utm_source=pressrelease&utm_medium=media
https://careershow.bg/awards/vote/?utm_source=pressrelease&utm_medium=media
https://careershow.bg/register/?utm_source=pressrelease&utm_medium=media
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ Секторът на услугите записва силни ръстове през второто тримесечие 
Значителен тласък на оборотите дават дейностите по производството на филми и телевизионни предавания и 
туроператорската дейност 
Индексите на оборота в услугите в България се движат нагоре в почти всички сектори през второто тримесечие на 2021 г., 
както на годишна, така и на тримесечна база. 
Ръстовете на годишна база се дължат на динамиката при транспортните и пощенските услуги и складирането, както и при 
далекосъобщенията. Силен тласък на оборотите дават и дейностите по производството на филми и телевизионни 
предавания, туроператорската дейност и тези, свързани с пътувания и резервации. Спадовете в оборотите идват от 
понижението при въздушния транспорт. 
Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), базирани на информацията за дейностите, обхванати 
в „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ и в сектора 
„Други бизнес услуги“. 
Тримесечни изменения 
По предварителни данни през второто тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране 
и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 0,9% спрямо първото тримесечие на 2021 година. Ръст се 
наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при „Въздушен транспорт“ - със 17%, и „Воден транспорт“ - с 
11,4%. Намаление е регистрирано при „Пощенски и куриерски услуги“ (1,7%). 
Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения“ нараства с 4,7% спрямо първото тримесечие на 2021 година. Най-съществено увеличение е отчетено 
при „Издателска дейност“ (10,7%) и „Информационни услуги“ (8,8%). Намаление се наблюдава при „Производство на 
филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ - с 3,5%. 
При другите бизнес услуги най-голям ръст спрямо предходното тримесечие е отчетен при „Туристическа агентска и 
операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 18,6%, и „Рекламна дейност и проучване на 
пазари“ - с 16,2%. Понижение е регистрирано при „Дейности по охрана и разследване“ - с 0,3%. 
Годишни изменения 
През второто тримесечие на 2021 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, 
складиране и пощи“ е с 26,4% над равнището на същото тримесечие на 2020 г. Най-голям ръст е отчетен при „Воден 
транспорт“ - с 41,1%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 37,5%. Намаление се 
наблюдава при „Въздушен транспорт“ - с 1,8%. 
 

Изменение на индекса на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения“ на годишна база 
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Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 25,8% по-висок през второто тримесечие на 2021 г. в 
сравнение със същото тримесечие на 2020 г. Най-значителен ръст се наблюдава при „Производство на филми и 
телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ - с 81,1%, и „Радио- и телевизионна дейност“ - с 38,1%. 
При „Други бизнес услуги“ най-голям ръст спрямо второто тримесечие на 2020 г. е отчетен при „Туристическа агентска и 
операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - близо шест пъти, „Рекламна дейност и 
проучване на пазари“ - с 53%, и „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 43 на сто. 
 
√ Русия доставя по-малко газ на Европа и никой не знае защо 
Възможно е пожар в завод за кондензати в Сибир да не позволява на "Газпром" да доставя достатъчно газ за своите 
европейски клиенти  
Русия намалява доставките на тръбен газ за Европа в последните седмици без никакви обяснения, показват данни на 
аналитичната компания ICIS. Това повдига много въпроси какво следва за глобалните пазари на природен газ, пише CNBC. 
Според анализаторите "Газпром" започва да намалява доставките веднага, след като германският канцлер Ангела Меркел 
заяви, че има механизми, които да принудят Русия да не използва природния газ като геополитическо оръжие. Тя направи 
това изявление, за да успокои притесненията на Украйна, свързани с реализацията на "Северен поток 2". 
След дълги спорове газопроводът е почти на финалната права и чрез него Москва ще заобиколи Украйна и Полша, през 
които сега минава основният транзит на природен газ за Европа. 
Критиците на проекта коментират, че той не е в съзвучие с плановете на ЕС за намаляване на емисиите въглероден диоксид 
и ще засили зависимостта на Европа от вноса на руския природен газ. И Русия, и Германия обаче нееднократно изтъкват, 
че това е чисто икономически проект, който цели да покрие растящото потребление на енергийни ресурси в Европа. 
В Германия вече обръщат внимание на някои притеснителни индикации от "Газпром". Компанията например не пълни 
газохранилищата, които използва на територията на Европа и на които разчита за балансиране на увеличеното зимно 
потребление. Анализаторите смятат, че причината за това е, че държавният газов гигант ще опита да използва нуждата от 
газ, за да ускори одобрението на ЕК за търговската експлоатация на проекта. 
"Газпром" обаче няма много време - според разчети на експерти първите доставки на газ по "Северен поток 2" могат да 
бъдат физически възможни през октомври - едната тръба на газопровода е вече готова и в момента се извършват тестове 
и други действия, които предхождат търговската експлоатация. Ако зимата обаче подрани, тогава ще бъде твърде късно, 
за да се гарантира увеличеното потребление в Европа. 
Помолени за коментар от "Газпром" заявяват, че "август е още един зимен месец за газовия пазар" и поясняват, че през 
летния месец се правят голяма част от планираните ремонти за мрежата, за да няма изненади през есента и зимата, когато 
доставките "не могат да бъдат прекъсвани". 
По данни на ICIS доставките по ключовия газопровод "Ямал" намаляват до 20 млн. куб. метра на ден от средата на август. 
Това е съществено по-малко спрямо традиционните 81 млн. куб. метра на ден, и спрямо 49-те млн. куб. метра дневно в 
края на юли. 
Очакванията на анализаторите са намаленото газоподаване да продължи и през септември. 
Едно от обясненията за това снижение може да е и пожарът в завода за кондензати, необходими за транспортиране на 
газа, в сибирския град Нови Уренгой. Инцидентът се случи преди две седмици. 
От ICIS коментират, че именно това може да се крие и зад нежеланието на "Газпром" да участва в търговете за 
допълнителен капацитет в Украйна и Полша в последните седмици. Има голяма вероятност да се окаже, че компанията 
просто не може да запълни обемите, а не толкова това да е резултат от някакви политически игри или търговски тактики. 
От началото на годината цените на природния газ на големите газови хъбове в Европа се повишиха със 116% и на 16 август 
достигнаха рекордните 56,17 долара за мегаватчас на хъба TTF в Нидерландия. Тази цена е референтна за газа на 
българския пазар. Преди дни стана ясно, че на базата на предварителните разчети "Булгаргаз" ще поиска повишение на 
цената на природния газ с почти 17% от 1 септември. Това развитие на пазара обаче може да означава и по-рязко 
поскъпване на суровината. 
На цената влияе и липсата на втечнен газ - доставките отиват приоритетно за Азия и Южна Америка, където сушата 
ограничи производството на електроенергия от водните централи. 
 
БНР 
 
√ Актуализацията на бюджета и правилата за избор на управител на БНБ влизат в пленарна зала на НС  
Актуализацията на бюджета и процедурните правила за избор на управител на БНБ влизат в пленарната зала. 
Очаква се още днес депутатите да обсъдят на първо четене и промените в бюджетите на Здравната каса и Държавното 
обществено осигуряване. 
Средно пенсиите ще се увеличат с 12,5% от 1 октомври, ако Народното събрание приеме направените предложения от 
служебния кабинет. Вероятността това да стане обаче е малка, тъй като от всички парламентарни групи има заявки, че 
между двете четения на законопроекта ще направят собствени предложения. 
120 млн. лв. трябва да бъдат осигурени на Здравната каса, за да се посрещне четвъртата Covid вълна, като сметките са 
направени при сценарий, че страната ни е два месеца в оранжевата и два месеца в червената зона. 
Допълнителните средства, които трябва да бъдат осигурени, налагат и промяна в държавния бюджет, но тя най-вероятно 
ще бъде гласувана утре в пленарна зала на първо четене. 

https://www.investor.bg/analizi/91/a/gazprom-igrae-vabank-s-praznite-evropeiski-gazohranilishta-333207/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/gazprom-otkazva-dopylnitelen-kapacitet-za-prenos-na-gaz-prez-ukraina-331104/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/gazprom-otkazva-dopylnitelen-kapacitet-za-prenos-na-gaz-prez-ukraina-331104/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/bulgargaz-poiska-poskypvane-na-gaza-sys-17-ot-1-septemvri-334177/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/bulgargaz-poiska-poskypvane-na-gaza-sys-17-ot-1-septemvri-334177/
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Общо финансовата рамка е разчетена при 2 милиарда лева допълнителни приходи, 400 милиона от които от Плана за 
възстановяване и устойчивост и 1,8 млрд. лв. нови допълнителни разходи. 
Друг акцент в работата на народните представители ще бъде процедурата по избор на нов гуверньор на БНБ. В ресорната 
комисия бе приет тридневен срок за номинации след гласуването в пленарна зала. В повечето парламентарни групи имат 
критики към „прекомерното бързане“, както те го определят. 
Преди да започнат работа в пленарна зала председателите на групите и ръководството на парламента ще проведе 
председателски съвет. Очаква се на него да бъдат поканени представители на ЦИК, за да се обсъдят възможните дати за 
провеждане на президентските избори и потенциалните нови парламентарни избори. 
 
√ Георги Гьоков: Има консенсус за актуализацията на бюджета  
Интервю на Таня Милушева с Георги Гьоков 
Около идеята за актуализиране на бюджета се оформи мнозинство. Необходимостта от актуализация на бюджета, с малки 
изключения в парламентарните групи, е консенсусна, каза пред БНР Георги Гьоков, председател на комисията по труда и 
социалната политика в Народното събрание. 
„Ясно е, че без актуализация, и да има средства, те не могат да се изразходват и служебните министри няма да имат 
правово и законово основание да правят тези разходи.“ 
В тази галопираща инфлация е много важно доходите да се запазят. Без да се актуализира бюджетът, има опасност 50-те 
лева, получавани от пенсионерите като кризисно подпомагане, да не могат да се изплащат след 1 октомври, поясни Георги 
Гьоков. 
Между първо и второ четене БСП ще внесе предложения, които според социалистите ще оставят повече пари на 
пенсионерите. 
„И то ще бъде комбинация между увеличаване на тежестта на коефициента осигурителен стаж, каквото е предложението 
на служебното правителство, и преизчисляване на пенсиите с осигурителен доход от по-късна година.“ 
Не минават нормално преговорите за съставяне на правителство, което трябва да е правителство на националното 
съгласие, съставено от експерти, коментира Георги Гьоков. По думите му преговорите приличат повече на пазарлъци. 
Според Гьоков в тази ситуация на криза за съставяне на правителство БСП се държи най-адекватно и отговорно. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Правната комисия на НС обсъжда доклада на Гешев за Бюрото за защита  
Депутатите от правната комисия ще обсъждат днес доклада на главния прокурор Иван Гешев за дейността на Бюрото за 
защита. 
Докладът беше внесен в Народното събрание миналата седмица. 
Депутати предлагат бюрото да премине под ръководството на Министерството на правосъдието. 
 
√ Правителството обсъжда промени в законите за висшето образование и за отбраната  
Редовно заседание ще проведе правителството днес. 
Министрите трябва да одобрят проектопостановление, сред които за вътрешно компенсирани промени на утвърдените 
разходи по бюджета на Министерството на културата и одобряване на допълнителни разходи в бюджета на Министерския 
съвет за тази година. 
Ще се обсъди и проект за постановление на тарифата за такси, които се събират по закона за лечебните заведения и закона 
за трансплантация на органи, тъкани и клетки. 
В дневния ред са още промени в законите за висшето образование и за отбраната и въоръжените сили. 
 
√ Министър Стоев гостува на българите в украинския град Болград  
Служебният министър на външните работи Светлан Стоев днес ще бъде гост на българската общност в град Болград, Одеска 
област. Там официално ще бъде открита програмата по случай 200 години от създаване  на града. 
Украйна е дом на най-голямата българска историческа общност зад граница. 
Около 200 000 българи живеят в там, най-много са те в района на Болград. В града, от 20 години, работи център за 
българска култура. 
 
√ КЕВР обсъжда искане на „Булгаргаз“ за 17% по-скъп газ  
Комисията по енергийно и водно регулиране ще разисква предстоящото увеличение на цената на природния газ през 
септември. 
Към сегашния момент изчисленията на „Булгаргаз“ показват необходимост от поскъпване на газа с почти 17 на сто. 
Окончателните цени ще станат ясни на 1 септември. 
 
√ Румен Гълъбинов: Има риск за нова рецесия заради есенната Covid вълна 
Върви постепенно увеличение на инфлацията  
Интервю на Диана Янкулова с Румен Гълъбинов в предаването „12+4“ 
"Актуализацията на бюджета се налага по няколко причини - икономиката се възстановява бавно, като има риск 
да навлезем пак в рецесия в края на годината заради есенната Covid вълна. Освен това с новите цени на тока и газа вървят 
и нови цени на потребителските стоки и услугите". Това мнение изложи пред БНР финансистът Румен Гълъбинов и 
подчерта: 

https://bnr.bg/post/101517428/georgi-gyokov-ima-konsensus-za-aktualizaciata-na-budjeta
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"Върви постепенно увеличение на инфлацията и затова аз не поддържам ограничаването на бюджетните разходи. Кризата 
не е отминала и хората имат нужда от бюджетна подкрепа". 
Гълъбинов беше категоричен, че трябва да се следи инфлацията в следващите месеци, защото тя е един от основните 
репери за членство в еврозоната. 
"Едно проинфлационно възстановяване е за предпочитане пред увеличение на данъците", смята финансистът. 
Според него в парламента се наблюдава подобряване на диалога по темата за актуализация на бюджета.  
"Продължавам да апелирам бюджетът да бъде актуализиран във вида, в който беше одобрен от Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. Това би трябвало да е някакъв жалон, към който да се стремят да се придържат депутатите, 
това да е насоката, в която да се върви", подчерта Румен Гълъбинов. 
Интервюто на Диана Янкулова с Румен Гълъбинов в предаването „12+4“ можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Румъния и Сърбия  
На границата с Румъния трафикът е интензивен на пунктовете "Видин Дунав мост" ,"Русе" и "Кардам" на изход за товарни 
автомобили, посочват от вътрешното ни министерство. 
От 1 юли до 31 август 2021 г. румънските власти въвеждат забрана за преминаването на товарни автомобили над 7,5 тона 
през съвместния граничен пункт "Дуранкулак"/"Вама Веке" в петък, събота и неделя. 
България е включена в списъка с държави от т.нар. зелена зона, за пътуващите от които влизането в Румъния е свободно 
– не се налага карантина, не се изисква представяне на отрицателен PCR тест или други здравни документи, доказващи 
липса на зараза от коронавирус. 
Остава преустановено от румънска страна преминаването на хора и автомобили на граничните пунктове, съпределни на 
българските "Кайнарджа" и "Крушари". През ГКПП "Оряхово" преминават само товарни превозни средства. 
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Гърция. 
Възстановено е от гръцките гранични власти пропускането на всички превозни средства през ГКПП „Ексохи“, съпределен 
на българския пункт „Илинден“. През ГКПП „Маказа“/ „Нимфея“ се пропускат автомобили до 3,5 тона. Всички влизащи в 
Гърция пътници трябва да имат предварително попълнен формуляр и получен QR код. Българските граждани, пътуващи с 
леки коли и автобуси, трябва да представят отрицателен  PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди влизането на 
територията на Гърция  или сертификат за ваксинация срещу Covid-19, направена преди не по-малко от 14 дни. 
Пътуващите могат да представят и сертификат или положителна диагноза по метода PCR или антиген от 30 до 180 дни от 
датата на заболяването, посочена в него, който е издаден от оторизиран орган в съответствие с националното 
законодателство на английски, френски, немски, италиански, испански или руски език. Гражданите, пристигащи от т. нар. 
зелени държави (по скалата на ЕС в тази група влиза Република България), ще могат да влизат и с отрицателен бърз 
антигенен тест, не по-стар от 48 часа, може и на хартиен носител. Тези изисквания важат и за деца, навършили 12 години. 
Представители на гръцките медицински власти извършват избирателно бързи тестове на влизащи в Гърция. През ГКПП 
„Ивайловград“ и ГКПП „Златоград“ гръцките власти не пропускат превозни средства и пешеходци. 
Трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на границата с Република Сърбия на изход леки автомобили.  
Няма изискване към българските граждани и всички пристигащи от България в Сърбия да представят отрицателен PCR тест 
на влизане в страната. 
На границата с Република Северна Македония Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни 
пунктове.  
Българските граждани могат да пътуват до Република Северна Македония без ограничения – без PCR тест, без антиген тест, 
без имунизационен паспорт и без изискване за предварителна онлайн регистрация преди пътуването. 
Нормален е трафикът и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Турция. 
Българските граждани, желаещи да преминат през граничните пунктове с Турция, трябва да представят отрицателен PCR 
тест за SARS-Cov-2, не по-стар от 72 часа, бърз антигенен тест, не по-стар от 48 часа или сертификат за ваксинация срещу 
Covid-19, ако са изминали не по-малко от 14 дни от завършване на ваксинацията. Пътуващите могат да представят също 
официален документ, издаден от компетентна институция, че са преболедували Covid-19 в рамките на последните 6 
месеца преди влизане в страната. 
Освободени от тези изисквания са екипажите на транспортните средства, децата до 6-годишна възраст и подрастващи под 
18 години, които пътуват с родители с ваксинационен сертификат. 
 
√ ЕС замразява финансова помощ в размер на 1 млрд. евро, заделена за Афганистан за 7-годишен период  
След срещата председателят на Европейския съвет Шарл Мишел обяви, че Брюксел замразява 1 милиард евро помощи за 
развитие, заделени за Афганистан през следващите 7 години, като инструмент за получаване на гаранции от талибаните 
за спазване на правата на жените и малцинствените групи. 
А председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи, че е морално задължение на лидерите на Г-7 да 
помогнат на афганистанския народ. 
По-рано днес стана ясно, че и Световната банка преустановява плащанията по свои операции в Афганистан. 
 
√ Световната банка спира работата си в Афганистан  
Световната банка преустанови плащанията по свои операции в Афганистан, след като талибаните завзеха страната, и ще 
следи отблизо ситуацията там, заяви говорител на Световната банка след заседание на борда на международната 
финансова институция, цитиран от Ройтерс. 

https://bnr.bg/post/101517222/rumen-galabinov-ima-risk-za-nova-recesia-zaradi-esennata-covid-valna
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"Ние сме дълбоко загрижени за положението в Афганистан и въздействието върху перспективите за развитие на страната, 
особено по отношение на жените", каза още говорителят. 
Банката ще продължава да се консултира отблизо с международната общност и партньорите относно развитието на 
ситуацията в азиатската държава, като ще проучва начините да остане ангажирана, допълни високопоставеният източник 
на Ройтерс. 
Същевременно стана ясно, че талибаните  са забранили износа на долари и исторически ценности и паметници от страната. 
В изявление на движението в Туитър се подчертава още, че ако у някого бъдат открити такива вещи, те ще бъдат 
конфискувани, а собственика му ще бъде наказан в съответствие със закона. 
 
√ Пандемията и Брекзит са причинили криза с доставките в британската икономика  
Британската икономика е изпаднала в дълбока криза по отношение на снабдителната верига, като големи търговци на 
дребно разполагат с най-ниското ниво от стоки от 1983 г. насам в резултат на липсата на работна ръка и нарушение на 
доставките, причинени от Ковид-19 и Брекзит, пише вестник „Гардиън“. 
От Конфедерацията на британската индустрия заявиха, че това, което се случва, излага на риск възстановяването от 
пандемията, тъй като запасите от стоки в сравнение с очакваните продажби са паднали до най-ниското ниво през август, 
откакто е започнало проучването на тенденциите в търговията на дребно преди близо 40 години. Като основна причина се 
посочват пандемията и недостигът на работници в няколко ключови индустрии, като всичко това е утежнено от проблемите 
с Брекзит и е проличало особено сега - след излизането от локдауна.  
Андрю Сентанс, бивш член на комисията за монетарна политка към Английската централна банка, обрисува пред 
„Гардиън“ мрачна картина за британската икономика. След края на локдауна проличават истинските последици от Брекзит 
и натрупаните проблеми преди пандемията, казва специалистът. Работодателите трудно успяват да намерят работници 
дори и след като големи компании предлагат всякакви поощрения.  
Големият недостиг на шофьори и работници в хранително-вкусовата промишленост доведе до нарушаване на доставките 
и опразване на рафтове по супермаркетите. Бизнес лидери и специалисти по пазара на труда казват, че Ковид-19 е засегнал 
по подобен начин и други държави по света, но Великобритания понася особено тежък удар заради по-строгите 
имиграционни правила след Брекзит и това й пречи да привлече обратно работна ръка от ЕС. 
 
√ Германската икономика нарасна с 1,6% на тримесечна и с 9,8% на годишна база през второто тримесечие  
Германската икономика нарасна с 1,6% през второто тримесечие, заличавайки голяма част от спада с 2,0% през първото 
тримесечие, който беше провокиран от поредната коронавирусна вълна и свързаните с нея противоепидемични мерки в 
началото на 2021 г. 
Това показват окончателни данни на немската федерална статистика Destatis, които са по-добри от предварителната 
оценка за растеж на водещата европейска икономика през периода април-юни с 1,5 на сто. 
Destatis обаче отчита, че спрямо последното тримесечие на 2019 г. (преди началото на коронавирусната криза) 
германското икономическо производство през второто тримесечие на 2021 г. е все още с 3,3% по-ниско. 
 

Графика на БВП на тримесечна база (тримес./тримес.) 

 
 
Подкрепа за по-добрия от очакваното растеж през второто тримесечие оказват солидните потребителски разходи, които 
нарастват с 3,2% спрямо началото на годината, както и повишаването с 1,8% на държавните харчове. Инвестициите също 
са малко по-високи спрямо първото тримесечие, като инвестициите в оборудване и тези в строителство се повишиха с по 
0,3 на сто. 
Търговията с останалите държави също отбеляза увеличение спрямо първото тримесечие, като износът на стоки и услуги 
се повиши с 0,5%, но вносът нарасна по-силно с 2,1%. 
Спрямо година по-рано БВП на Германия нарасна през второто тримесечие с 9,8% след спад с 3,3% през първите три месеца 
на 2021 г. и след като точно година по-рано (през второто тримесечие на 2020 г.) германската икономика се сви с цели 
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11,3% с оглед на първоначалния шок от коронавирусната пандемия и въведените заради нея по това време строги 
противоепидемични мерки и локдауни. 
 

Графика на БВП на годишна база (г./г.) 

 
 
Данните на годишна база също претърпяха възходяща ревизия спрямо предходната оценка на Destatis за нарастване на 
БВП през второто тримесечие с 9,6 на сто. 
Вътрешното потребление нарасна силно спрямо второто тримесечие на 2020 г., като потребителските разходи през април 
- юни 2021 г. се повишиха с 6,0%, докато потребителските разходи се увеличиха с 3,7%. Значителен ръст с цели 20,4% 
отбелязаха през второто тримесечие на настоящата година инвестициите в оборудване, следвайки рязкото им свиване 
точно преди година. Инвестициите в строителство пък се повишиха на годишна база с 2,9 на сто. 
Износът на стоки и услуги от Германия нарасна през второто тримесечие с цели 26,5% спрямо година по-рано, докато 
вносът в страната се повиши с 20,1 на сто. 
След като редица икономически сектори регистрираха двуцифрени спадове през второто тримесечие на 2020 г., 
производството в почти всички се увеличи значително през второто тримесечие на 2021 г. Най-голям подем отчете 
промишленото производство, което нарасна с 21,9%, следвано от търговията, транспорта, хотели и ресторанти (повишение 
с 11,0%) и доставчици на обществени услуги, образование и здравеопазване (ръст с 10,2%). Сравнително слабо увеличение 
на брутната добавена стойност от 0,5 % беше отчетено в строителната индустрия. 
Въпреки солидните данни на Destatis за второто тримесечие, немската централна банка Bundesbank предупреди ден по-
рано, че икономическият растеж в Германия през настоящата година може да не оправдае заложените прогнози, тъй като 
възраждането на коронавирусната пандемия може да постави под неочаквано напрежение върху икономиката. 
На този етап обаче бизнес активността във водещата европейска икономика и в цялата еврозона продължават да отчитат 
добра експанзия, показват резултати от последното проучване на агенция Markit за август. 
 
√ Goldman Sachs изисква задължителна Covid ваксинация за своя персонал и за клиентите си в САЩ 
Университетът в Охайо също прави задължителни ваксините за студенти и преподаватели  
Голямата американска банка Goldman Sachs Group реши да направи ваксините срещу коронавирус задължителни за всички 
свои служители в Съединените щати, както и за лицата, влизащи в сградите на финансовата институция в САЩ, съобщиха 
от банката за Би Би СИ. 
От кредитната институция казаха още, че нейният персонал ще трябва да се подлага на тестове веднъж седмично и че от 
всички служители, които не са получили по две ваксионационни дози, ще се очаква да продължат да работят от вкъщи. 
Новите правила се прилагат само за САЩ, тъй като служителите на банката там се върнаха в офисите през юли. 
Междувременно и Държавният университет в Охайо направи задължителни ваксинациите срещу коронавирус за всички 
свои студенти, както и за персонала си, обяви президентът на университета Кристина Джонсън. 
"Университетът прави тази стъпка, защото ваксините са най-сигурната и ефективна форма на защита срещу Covid-19“, каза 
Джонсън. "Ние сме фокусирани върху подобряване на здравето и безопасността на нашата общност", допълни тя. 
Г-жа Джонсън отбеляза, че университетът продължава да изисква от всички да носят маски за лице на закрито, независимо 
от техния ваксинационен статус. 
 
√ Петролът Брент поскъпва обратно към 70 долара за барел  
Петролът поскъпва за втори пореден ден на търговия, парирайки част от поевтиняването от началото на август, 
благодарение на по-ниските нива на долара спрямо останалите водещи валути и с оглед на подновените надежди за по-
голямо търсене на "черното злато". 
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Вчерашното решение на Администрация по храните и лекарствата (FDA) да предостави пълно одобрение на ваксината 
срещу Covid-19 на Pfizer/BioNtech заличи част от страховете през миналата седмица, свързани с разпространяващия се 
силно заразен Делта вариант на коронавируса. 
Президентът на САЩ Джо Байдън определи одобрението на ваксината като ключов етап в борбата на американската нация 
с Covid-19. Той подчерта, че ваксинацията спасява животи и че тези, които очакват окончателно одобрение от FDA, вече 
нямат причина да се бавят с имунизацията. 
Решението на FDA допринесе за завръщане на инвеститорския риск-апетит на пазарите на акции и респективно на 
петролните борси с оглед на надеждите, че това решение ще допринесе за подновено ускоряване на ваксинационния 
процес. 
В ранния следобед на европейска търговията във вторник фючърсите на петрола Брент поскъпнаха за кратко над 70 долара 
за барел за пръв път от 18-и август, преди да стабилизират малко под тази ценова бариера, поскъпвайки в рамките на деня 
с 1,65%. 
Фюърсите на американския лек суров петрол WTI също се повишават с около 1,6% към 66,70 долара за барел, достигайки 
най-високо ниво от миналата сряда. 
Вчера и двата типа фючърси отчетоха много солиден ръст с около 5,6%, след като в края на миналата седмица поевтиняха 
до най-ниски нива от средата на месец май. Това рязко поскъпване на петрола беше най-силното дневно повишение от 
24-ти март насам. 
 

Графика петрол Брент/долар 

 
 
Подкрепа за петролния ценовия отскок от началото на седмицата оказва и поевтиняването на щатския долар спрямо 
кошницата от останалите основни валути от 9-месечния връх, достигнат през миналата седмица, към петдневно дъно в 
понеделник на индекса на долара около 92,947 пункта и днешната му стабилизация около 92,980 пункта. 
Миналата седмица доларовият индекс достигна деветмесечен връх с оглед на нарасналите очаквания, че Федералният 
резерв на САЩ ще започне да се оттегля от досегашната си силно стимулираща парична политика (главно в частта за 
покупките на облигации, известни като "количествени облекчения"). Тези очаквания обаче започнаха да се променят, след 
като президентът на Фед на Далас Робърт Каплан заяви, че може да преразгледа позицията си за подобно затягане на 
паричната политика, ако коронавирусът продължава да вреди на икономиката. 
Поради това инвеститорите очакваха с повишено внимание ежегодния симпозиум за паричната политика в края на 
седмицата, който трябваше да се проведе в Джаксън Хол, Уайоминг. Срещата обаче ще се проведе виртуално поради 
здравните притеснения, свързани с разпространението на Делта варианта на коронавируса. 
Предвижда се председателят на Фед Джером Пауъл да говори в петък сутринта, като инвеститорите ще търсят сигнали кога 
и дали централната банка на САЩ ще определи график за намаляване на месечните покупки на активи - на програмата за 
"количествени облекчения". 
 
√ Експертът съветва: Гасете или рестартирайте компютъра поне веднъж седмично  
Много от хората не изключват компютъра си, на който работят, но според специалисти, на "машината" е нужно от време 
на време да бъде изключвана напълно или поне рестартирана. Така бихте повишили нейната и своята работоспособност. 
"Критично е, че е малко вероятно компютърът да изпадне в "режим на заспиване", когато се приберете от работа или го 
оставите у дома. Единственото нещо е, че в процеса можете да отворите голям брой програми, които след това поемат 
работа на централния процесор във фонов режим“, - обясни за радио Sputnik Денис Кусков, генерален директор на 
информационно-аналитичната агенция TelecomDaily. 
Той уточни, че стартирането на такъв брой програми, за да накара компютъра да замръзне в режим на заспиване, е 
изключително малко вероятно, но все пак е възможно. 
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По този начин, ако оставите компютъра в "режим на заспиване" през работната седмица, е малко вероятно да му 
навредите. В същото време специалистът съветва от време на време да дадете почивка на устройството. 
"Най-малко веднъж седмично трябва напълно да го изключите, за да го нулирате. Можете да изключите или рестартирате 
компютъра си, след което, когато го стартирате отново, системата ще зареди само основните компоненти, които са 
необходими за стартиране пълноценна работа“, допълни Кусков. 
 
БНТ 
 
√ В НС ще обсъдят вариантите за провеждане на избори  
Председателският съвет в Народното събрание обсъжда въпросите за следващите избори. На заседанието изслушват 
председателя на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова и представители на комисията за различните 
варианти. 
Обсъждат датата на президентските избори и варианта да бъдат проведени заедно с парламентарните, ако партиите не 
успеят да сформират правителство с третия мандат. 
В този момент започва работата в парламента. На първо четене депутатите ще обсъждат актуализацията на бюджета за 
здравеопазване и обществено осигуряване. 
 
√ Комисията по образованието ще обсъди промени в Закона за предучилищното и училищното образование  
На 26 август парламентарната комисия по образованието и науката организира публично обсъждане на три законопроекта 
за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, съобщават от правителствения пресцентър. 
Ще бъдат поставени предложения за изменения и допълнения в Закона за предучилищното и училищното образование, 
внесени от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители (30.07.2021 г.), от Министерски съвет 
(02.08.2021 г.) и от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители (06.08.2021 г.). 
Законопроектите са качени на интернет страницата на Народното събрание. 
Заседанието ще започне в 14.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание и ще се излъчва в реално време на интернет 
страницата на парламента. 
Докладът от публичното обсъждане ще бъде публикуван в тридневен срок от провеждане на обсъждането на страницата 
на Народното събрание. 
 
√ Министър Денков: Нашата цел е да задържим максимално децата в училище  
Това, което можем да направим в нашето министерство е да задържим максимално децата в училище. Казахме пределно 
ясно, че това е нашата цел. Мерките са насочени в тази посока. Това заяви служебният министър на образованието проф. 
Николай Денков в "Денят започва" по БНТ. 
Денков заяви, че родителите се опитват да поставят за тях невъзможна задача. От една страна да запазят здравето на 
учители и ученици, от друга страна да има сто процента присъствено обучение, което обаче е невъзможно. В 
министерството търсят най-точния баланс. 
"Наша грижа, освен максималното присъствие на децата, трябва да бъде и животът и здравето на децата и 
учителите. Всичко, което си говорим днес, може да стане безсмислено за няколко дни, ако починат няколко деца или 
10-20 учители. Разберете, че балансът трябва да се търси. Напълно безотговорно би било да кажем: "Всичко е 
присъствено". И ако след това почнат да почиват деца, родители, ние отново ще бъдем виновни. Така, че правим 
максимално присъствие при намален риск за фатални последици", каза още той. 
Министър Денков напомни, че миналата година имаше над 100 учители, които загубиха живота си от Ковид. Тази година 
могат да се създадат много рискове, ако има 100% присъствено образование. Трябва да се минимализират рисковете, каза 
министърът. 
В момента не са предвидени мерки за гледане на децата, които си остават в къщи. Според Денков това са мерки съм 
министерството на труда и социалната политика. 
Миналата година нито едно училище не достигнало до 10% заразени ученици, така че това е разумна граница за въвеждане 
на дистанционно обучение. 
КАК ЩЕ ЗАПОЧНЕ УЧЕБНАТА ГОДИНА? 
Моето очакване е да започне доста пъстро, заяви проф. Денков. Там, където имаме тъмночервена, червена зона, няма да 
може да бъде присъствено. С изключение на първи клас. Ще проведем разговор с МЗ всички деца от първи клас на 15 
септември да могат да са в двора на училището, обеща той. 
ЩЕ СЕ ТЕСТВАТ ЛИ УЧЕНИЦИТЕ ЗА КОВИД? 
Министерството има нагласа да бъдат осигурени тестове за децата, които имат признаци и за училища, които са осигурили 
тестване на всички деца - имат съгласие на учители и родители, и цялата организация е създадена. Тези тестове ще бъдат 
безплатни. 
Министърът заяви, че няма смисъл да се тества някакъв процент от децата, ако ще се прави регулярно. Или ще се тестват 
всички деца, или няма смисъл да се тестват част от децата, с изключение на тези, които имат признаци. 
Подкрепяме решението на Министерството на здравеопазването само деца на ваксинирани родители да са в детските 
градини, когато сме в тъмночервената зона, каза още министърът. 
ЩЕ НОСЯТ ЛИ ДЕЦАТА МАСКИ? 
Децата в детските градини, без предучилищните групи, няма да носят маски. Предучилищните групи и децата от първи до 
четвърти клас в зеления пояс също ще са без маски. 

https://www.parliament.bg/bg/bills
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Маски не се изискват на двора на училището, по време на часове по физическо възпитание в отворени помещения. Трябва 
да има, доколкото е възможно, физическа дистанция от метър и половина между децата. 
ГОЛЕМИТЕ УЧЕНИЦИ 
Те ще излизат по-често в електронно обучение, защото по-добре могат да си организират времето и да се справят по-добре 
с материала, каза проф. Денков. Това, което се променя от миналата година, е нивото на присъствие в училище. Тази 
година ще се изисква 50% присъствие в училище, а не както миналата година - 38%. Това ще даде по-голяма възможност 
за създаване на различни организации - на смени да ходят учениците, по-добре да се организират седмиците в кои 
седмици да са едни класове, в кои - други. 
На отраслов съвет е обсъждано и хибриден вариант - 50% от децата са в клас, 50% са в къщи, след което се сменят. Това 
ще бъде позволено в червената и жълтата зона. При тъмночервената зона всичко трябва да бъде затворено. В зелената 
зона всичко ще бъде отворено, освен ако няма извънредни ситуации. 
ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩЕ 
Оставяме висшите училища да решат за конкретните специалности и факултети как трябва да подходят. Там има по-голяма 
възможност за гъвкавост - могат да се изтеглят занятия и изпити, каза министър Денков. 
Вижте целия разговор със служебния министър на образованието във видеото. 
 
√ Икономисти: Последните макроданни показват бързо възстановяване на икономиката в България  
От последните макроданни се вижда едно бързо възстановяване на икономиката в България. Всички показатели за второто 
тримесечие сочат много голям ръст спрямо второто тримесечие на миналата година. Почти всички сектори, без тежко 
засегнатите, са наваксани. Икономиката се възстановява. 
Това каза икономистът Лъчезар Богданов в "Денят започва“. 
"Има повече приходи от заложеното. Следват два варианта за развитие – нищо да не се прави, тогава ще се свие 
дефицитът и тези пари ще бъдат спестени. Другият вариант, който и служебното правителство и някои 
политически партии избират, е при наличието на повече приходи, да се направят повече разходи“, изясни Богданов. 
Той допълни, че актуализацията на бюджета в Българската конституция се прави по две причини – когато Народното 
събрание трябва да разреши на изпълнителната власт да заеме повече дълг и вторият случай - когато е необходимо да се 
направят общо повече разходи. 
Според икономиста Григор Сарийски е рисковано да се правят заключения на базата на това тримесечие, защото тежките 
месеци предстоят. 
"Трябва да отчетем, че в този благоприятен период успяхме да натрупаме разходи, които бяха повече от 
предварително бюджетираните“, каза Сарийски. 
Икономистът допълни, че още когато се е правил бюджетът за 2021 г., е било ясно, че ще има актуализация по средата на 
годината. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Започва намалението на цените на нощувките по морето  
Започват сезонните намаления в курортите край Варна. Само след дни почивката на море ще струва с 15 - 20% по-малко. 
Ако сега цената на една нощувка олинклузив в 4-звезден хотел е около 80 евро, от началото на септември тя ще бъде под 
60 евро. От бранша казват, че това лято работят без печалба, защото цените на нощувките не са променяни от 2019 година 
заради пандемията от COVID-19. 
За да привлекат туристи и през септември, хотелиерите в курортите край Варна смъкват цените. 
“Те ще бъдат някъде около 15%, което означава че пак в четиризвезден хотел олинклузив, цената за човек за нощувка 
ще падне на 60 евро. Последните две седмици на септември цените ще бъдат двойно по-ниски, отколкото са в 
момента”, каза проф. Стоян Маринов от Варненската туристическа камара. 
Хотелиерите се надяват не само на хубавото време, но и да не се налага принудително затваряне заради коронавируса. 
“Както миналата година се получи, ако има една рестрикция и ако се наложат мерки – COVID мерките, движението 
ще бъде прекратено и няма да има реализирани нощувки, и тези намаления няма да помогнат тогава”, каза 
хотелиерът Станислав Стоянов. 
В момента хотелите са пълни почти 100%, броят на туристите е голям, но бизнесът не очаква печалба след края на сезона. 
“Цените, които в момента се предлагат, са цени отпреди 3 години, а знаете, че всички разходи скочиха с около 300 - 
350%. Знаете преди 4 години какви бяха цените на хранителните продукти, сега с близо 3 и половина пъти са се качили 
нагоре”, каза хотелиерът Станислав Стоянов. 
От туристическия бранш предлагат догодина да се вземат специални мерки от държавата, за да е успешен сезонът. Нужна 
е подкрепа с програми за безвъзмездна помощ, както и нова стратегия по подобие на 60 на 40, но с други параметри. 
 
Клуб Z 
 
√ Актуализацията на бюджета взе първия завой 
В ГЕРБ са притеснени за разходната част, но в същото време предлагат добавката за пенсионерите да се вдигне 
двойно - от 50 на 100 лв. 
След като в продължение на месец депутатите в Народното събрание не направиха нищо за актуализацията на бюджета в 
условията на очаквана поредна тежка COVID вълна и след като едва през миналата седмица бяха създадени постоянните 

https://bntnews.bg/news/ministar-denkov-nashata-cel-e-da-zadarzhim-maksimalno-decata-v-uchilishte-1166744news.html
https://bntnews.bg/news/ikonomisti-poslednite-makrodanni-pokazvat-barzo-vazstanovyavane-na-ikonomikata-v-balgariya-1166746news.html
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комисии, вчера тази актуализация най-накрая успя да вземе първия завой от процедурата по приемането и бе одобрена 
на първо четене в ресорната комисия по бюджет и финанси. 
Дебатите продължиха почти 5 часа като бяха изслушвани министрите на финансите, на здравеопазването и на труда и 
социалната политика. Одобрението на депутатите получи актуализацията освен на големия републикански бюджет, така 
и на т. нар. малки - тези на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.  
Очаквано - всички без ГЕРБ принципно подкрепят актуализацията, но при всички положения проектът на Министерството 
на финансите ще претърпи промени между двете четения, защото всички групи имат забележки и свои предложения.  
Впечатление направи, че от ГЕРБ гласуваха "Въздържал се" по всички бюджети и че през цялото време изразяваха 
съмнения в нивата на бюджета, твърдяха, че разходите не са разчетени правилно и че се създава риск за бюджета в 
следващите години, но и в същото време предложиха 100 лв. допълнителна помощ за пенсионерите, което е двойно на 
сегашните 50 лв.  
Иначе - конкретните предложения на Министерството на финансите са следните:  

•  575 млн. лв. допълнително за социални разходи. От тях 353 млн. лв. за преизчисляване на пенсиите; 86 млн. лв. 
за помощ за отопление; 72 млн. лв. за надбавка за програмата за лична помощ; 35 млн. лв. за надбавка за 
пенсионерите до линията на бедност; 30 млн. лв. за родители на деца до 14-годишна възраст. 

•  430 млн. лв. за бизнеса. От тях 30 млн. лв. подкрепа за авиопревозвачите и 400 млн. лв. за подкрепа на 
работодатели и служители. В най-голямата си част парите ще отидат за продължаване на мярката 60/40.  

•  335 млн. лв. за здравеопазване. От тях 125 млн. лв. за здравноосигурителни плащания; 81 млн. лв. за медиците 
на първа линия; 47 млн. лв. за нови ваксини по договора с ЕК; 35 млн. лв. за лекарства за COVID; 33 млн. лв. за 
възнграждения на персонал; 19 млн. лв. за поставяне на ваксини. 

•  133 млн. лв. за нови избори - разчетите са направени за вот 2 в 1, президентски и парламентарни. Ако изборите 
се направят отделно, то ще бъдат необходими още 50 млн. лв. 

•  103 млн. лв. - увеличение на вноската в бюджета на ЕС, наложени заради Брекзит 

•  100 млн. лв. допълнително за МРРБ, защото пари в АПИ за зимна поддръжка на пътищата няма.  

• 90 млн. лв. за възстановяване на резерва на МВР и на Министерството на правосъдието.  

•  16 млн. лв. за изплащане на суми по загубени дела от Комисията за енергийно и водно регулиране.  
Важно уточнение - МФ е успяло да събере допълнително средства над предварителния план, които до края на годината се 
очаква да стигнат до 1,8 млрд. лв. Тоест актуализацията е нужна, тъй като тези пари не може да се похарчат без 
одобрението на НС. Именно увеличението на приходите ще позволи и намаляване на дефицита с около 0,3%, тоест 
въпреки че разходите се увеличават, то генерално държавата няма да напомпа несъответствията между приход и разход.  
Споровете 
Що се отнася до бюджета за НЗОК и за министерството на здравеопазването, дебатите минаха вяло и с малко забележки, 
вероятно по-ожесточените размени на реплики предстоят.  
Спорно е предложението на МФ допълнителните 120 млн. лв. за НЗОК да бъдат разписани на т.нар. нов ред, тоест да не са 
перо по перо. Според обяснението на Стойчо Кацаров това се прави заради динамичната обстановка с пандемията и 
трудността да се предвиди по кое перо колко ще се изхарчат, но все пак ще са близки до основните параметри." 
Очаквано - доста по-сериозен и многопластов беше дебатът за преизчисляването на пенсиите, отново предложено от 
финансовото министерство. Вече е ясно, че без такова увеличение на пенсиите няма да се мине, разликата идва от 
желанието на партиите да предлагат и свои варианти, макар че този на МФ е одобрен и от синдикати, и от работодатели.  
МФ и МСТП предлагат средно увеличение на пенсиите от близо 13%, минимална пенсия от 340 лв., максималната - 1440 
лв.  
За тези пенсионери, които и с увеличението не стигат до прага на бедността, ще бъде предложена социална помощ.  
БСП и ИБГНИ имат отделни проекти, които искат минимална пенсия от 369 лв. без оглед на стажа. Това обаче не се приема 
от социалния министър, който подкрепя идеята, че всяка пенсия трябва да носи белега на социалния принос на пенсионера 
в системата и именно през увеличението на коефициента за стаж това е възможно.  
Стана ясно обаче, че синдикатите ще подкрепят между двете четения пенсия от 370 лв., така че ако партиите се разберат 
проектът на МФ ще претърпи промени, а разходите ще се увеличат с около 500 млн. лв. на годишна основа.  
Разбира се, бе обсъден и вечният дебат за увеличението на максималния осигурителен доход. Мярка, която се подкрепя 
от БСП и синдикатите, но не и от десните партии в парламента. Не намери подкрепа и от служебното правителство, което 
се оправда с късия си хоризонт.  
Според ГЕРБ промяната на пенсиите изисква национален дебат, започнат от редовно правителство и поиска разчет на 
средствата и се усъмни, че може да има заплаха от прекомерни разходи.  
Междувременно обаче предложи и увеличение на добавката за пенсионерите на 100 лв., която щяла да е временна.  
"Вие каквото предлагате временно, става после постоянна социална бомба", иронизира Любомир Каримански от ИТН.  
Повече разходи и по-малък дефицит 
Очаквано най-сериозен беше дебатът за републиканския бюджет и генералната макрорамка. Все пак много от нещата бяха 
технически уточнения.  
Асен Василев бе категоричен, че увеличението на приходите, което позволява свиване на дефицита дори в условия на 
повишени разходи, е консервативно заложено, тоест, ако няма тежка COVID вълна, то дори ще бъде по-голямо. Страната 
ни дори има възможност за първи път от 20 години да покаже данни, с които износът да прескочи вноса, тоест да имаме 
положително търговско салдо по външната сметка.  
Тук отново от ГЕРБ се противопоставиха, обясниха на Василев, че няма да му излязат сметките и бившият финансов 
министър Кирил Ананиев дори заяви, че догодина всички ще видят, че дефицитите ще се увеличават вместо да падат.  
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Това пък, дори да е вярно, не е проблем според социалистите, които смятат, че в условията на криза можем да си позволим 
по-големи дупки, ако с тях финансираме бизнес и хора.  
Асен Василев обясни и че ако няма редовно правителство, то служебното ще изпрати плана за възстановяване в Брюксел 
официално, защото парите от него за тази година са заложени в актуализацията. В момента черновата е пратена за 
неофициално съгласуване.  
Добрият тон на Василев бе прекратен от изказване на Теменужка Петкова - бившата министърка на енергетиката в 
правителството "Борисов", която от една страна не разбра какво ѝ казва финансовия министър, а от друга - се заяде за 
парите за АПИ.  
В актуализацията са заложени 100 млн. лв. повече за МРРБ за почистване на пътищата зимата. Василев отбеляза, че 
догодина АПИ ще има нужда от 900 млн. лв. повече, за да си покрие разходите. Петкова реши, че става дума за тази година 
и попита защо правителството е взело 500 млн. лв. от магистрала Хемус, пък сега дава обратно 900 млн. лв. 
И получи отговор:  
"Положението в АПИ беше скандално. И това е твърде мека дума, която използвам", започна той и разказа всичко, което 
вече знаем - как са надписвани договори за стотици милиони, как са давани ремонти, за които няма осигурено 
финансиране, как десетки компании са получили аванси за стотици милиони без да свършили нещо съществено.  
От цялата дискусия изводът е един - актуализацията ще мине вероятно всички четения, но с променени параметри по 
някои пера, преизчисляването на пенсиите ще бъде голямата битка.  
 
√ По повод "Магнитски": Еврокомисията отново поиска от България присъди за корупция 
Управителят на БНБ припомни какво се случва с банки, които не спазват US закона 
Европейската комисия отказа във вторник да коментира коресподенцията си с българското правителство по повод 
българския ограничителен списък по закона “Магнитски”, но напомни, че очаква от страната ни ефективни присъди за 
корупция.  
„Не коментираме изтекли кореспонденции“, заяви в отговор на въпрос на “Клуб Z” говорителят на Европейската комисия 
Кристиан Виганд. Той обаче уточни, че има редица контакти на експертно равнище между ЕК и страните членки. 
На 29 юли Албена Пеева, дипломат от постоянното ни представителство в Брюксел, отговарящ за санкционните режими, 
получава имейл от Михай Келер, специалист с ресор "Санкции" в Главна дирекция „Финансова стабилност, финансови 
служби и капиталови пазари“, с въпроси на какво основание служебното правителство е наложило санкции на определени 
компании, част от които са регистрирани в други държави-членки на ЕС, и как те се вписват в политиката на ЕС за 
отхвърляне на екстериториалното приложение на санкции от трети страни. 
Българското правителство би трябвало да е отговорило вчера на запитването.  
„Комисията знае за решенията на САЩ, насочени към определени български граждани. Но не коментира включването на 
отделни лица в списъци“, допълни Виганд. 
Говорителят на Европейското комисия обаче припомни, че в доклада на Брюксел за върховенството на закона в страните 
членки за България е отбелязано, че остават някои предизвикателства – най-вече що се отнася до борбата с корупцията. В 
тази сфера трябва да бъде установена устойчива тенденция с окончателни присъди по дела за корупция по високите 
етажи. В доклада става дума и за американските санкции по „Глобалния закон Магнитски“. 
ЕК ще наблюдава внимателно събитията и ще продължава да работи с България в контекста на годишния доклад за 
върховенството на закона, завърши Кристиан Виганд. 
Шефът на БНБ предупреди какво се случва с банки, които не спазват закона на САЩ 
Още на 3 юни, ден след налагането на санкциите, изпратихме писмо до търговски банки за правните последствия от тях, 
заяви управителят на БНБ Димитър Радев вчера в парламента пред временната парламентарна комисия за закона 
"Магнитски", където двамата с министъра на правосъдието Янаки Стоилов отговаряха на въпроси - предимно на Йордан 
Цонев и Хамид Хамид от ДПС, които бранят санкционирания бизнесмен Делян Пеевски и свързаните с него лица и фирми. 
“На 13 февруари 2018 г. Министерството на финансите на САЩ включи в санкциите си латвийска банка, защото не спазва 
санкции, свързани с КНДР, и за 10 дни банката бе обявена в несъстоятелност. Затова българските банки приемат тези 
превантивни мерки и спазват санкциите на САЩ”, обясни Радев. 
Той заяви, че размерът на кредити и депозити на засегнати лица са незначителни и няма как да разклати банковата 
система. 11,2 млн. лв. са кредитите на фирми и юридически лица от списъците на МФ, а 28,4 млн. лв. са привлечени 
средства в български търговски банки. 
“Има случаи на лица от списъка, на които са налагани санкции, например от НАП, преди излизането на списъка”, каза още 
управителят на БНБ. 
Поантата в отговорите на Радев на питанията на депутатите от ДПС бе, че действията на БНБ, която разпрати писмо до 
банките у нас са превантивни и че мерки у нас и сега действат - по закона срещу пранете на пари, като апропо, имало и 
такива сигнали за някои от обявените в българския списък "Магнитски". 
"Всички ограничителни мерки са във връзка с борбата с прането на пари. Те позволяват блокиране на сметки за срок от 5 
дни по искане на финансовото разузнаване към ДАНС, при запор от НАП или по санкционирано от съда искане на 
прокуратурата", допълни Радев. 
Радев информира, че няма постъпили оплаквания и жалби по повод превантивните действия на БНБ, само две писма от 
една партия (“Българско лято” на Васил Божков - б.р.), която пита как да си получи партийната субсидия при наложени 
санкции. От формацията искали да си открият сметка в БНБ, но от банката им отговорили, че това не може да стане, добави 
той. 
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Татяна Дончева ("Изправи се БГ! Ние идваме!") пък опонира на Цонев и цитираното от него решение на ЕК от 2019 г., 
според което санкции, налагани от страни извън ЕС, не могат да пораждат правни действия в страните-членки. По думите 
ѝ Цонев удобно изпуска да уточни, че става въпрос за замразени активи, каквито в случая няма. И дори скастри 
представителите на Движението - докога щели да "ходатайстват" за Пеевски. 
Български закон "Магнитски"? 
От думите на Янаки Стоилов пък се разбра, че служебното правителство обмисля създаването на своеобразен български 
закон в отговор на "Магнитски" - по-точно да се изготви уредба как да се действа у нас при налагането на подобни санкции. 
Ако времето на 46-ото Народно събрание не стигнело, това можело да стане и с постановление на Министерския съвет, 
посочи Стоилов. Макар да отчете, че ако някое от санкционираните по "Магнитски" лица пожелае, може да оспори пред 
американските власти включването си в списъка (Пеевски прави такива постъпки) - т.е. има механизъм за жалене, в т.ч. 
пред съд. 
Правосъдният министър постави и въпроса с обхвата на "свързани лица", тесен според българското законодателство и 
доста разширен според американското. По думите му у нас в момента се гледа чисто формално на тези свързани лица (т.е. 
само какво показват данните за собствеността и управителните тела на фирмите в Търговския регистър). 
Даниел Митов (ГЕРБ) пък предложи да се създаде своеобразна арбитражна комисия - между държавата и засегнатите 
бизнеси и лица, на което Стоилов отвърна, че тя не може да замести закона, но би могло да е част от механизма. 
Предисторията 
На 2 юни т. г. американското финансово министерство обяви, че налага санкции заради участие в корупция на няколко 
души – бившия депутат от ДПС Делян Пеевски, хазартния бос Васил Божков, бившия зам.-председател на Бюрото за 
контрол на СРС Илко Желязков, някогашния зам.-министър на икономиката Александър Манолев, както и ръководителите 
на агенцията за българите в чужбина Петър Харалампиев и Красимир Томов. 
Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков са посочените като причастни към корупция по "Магнитски". Сред 
ограниченията, които законът предвижда, е и блокиране на собствеността им на територията на САЩ, както и мерки срещу 
64 фирми и организации, свързани тях. 
Дни по-късно Министерството на финансите в София създаде собствен черен списък на фирмите, в който сега има 97 
компании. 
 
√ Кой е виновен за високата цена на тока? Оказва се - никой 
"33-та обединена детска градина", е ироничният отговор на депутатите 
Кой е виновен за шокиращо високата цена на борсовия пазар на електроненергия в сегмента "Ден напред"? Оказва се - 
никой. Нито Българската независима енергийна борса, нито БЕХ, нито Електроенергийния системен оператор, нито ТЕЦ 
"Марица изток 2", нито пък Националната електрическа компания, нито Комисията за енергийно и водно регулиране, нито 
Министерството на енертиката.  
Това стана ясно днес от изслушването на ръководните фактори в сектора в комисията по ревизията, ръководена от Мая 
Манолова.  
Ако все пак виновници има, то това са екстремно високите температури и големият износ на ток извън България. Първият 
фактор обаче не може да контролиран, а вторият пък бил следствие от свободния европейски пазар и там също нищо не 
може да бъде направено.  
Така излиза, че родната енергийна действителност няма пряко отношение към високите цени, които накараха редица 
големи индустриални предприятия да затворят, а пък тези, които продължиха да работят - да вдигат цените на своите 
производства.  
Освен това - Българската енергийна борса изглежда е единствената в света, която при условия на либерализиран пазар, 
повдига цените за потребителите, а не ги сваля.  
Изводът - българският бизнес остава неконкурентноспособен, защото в същите проблемни дни всички други пазари в 
Европа реализираха по-ниски цени.  
Кой ни свързва с Гърция? 
Днешната дискусия обхващаше периода от 27 юли до 8 август на тази година, когато осреднената цена на българската 
енергийна борса достигна до 330 лв. на мегаватчас, а в отделни моменти - и до над 450 лв. за мегаватчас. В същото време 
в Европа цените бяха между 100- 150 евро в максималните си варианти.  
Според изчисленията на бизнеса общата загуба за работодателите е за над 53 млн. лв. само за тези 10 дни.  
Едно от основните обвинения на работодатели е свързано с пазарното обединение на страната ни с пазара на Гърция. 
Южната ни съседка е по принцип с изключително високи цени, заради своята географска специфика. В същото време 
обединението с Румъния се забави над една година и към днешна дата все още не се е случило.  
Именно заради това днес депутатите в комисията опитаха да разберат кой е взел решението за обединението на борсата 
с гръцката преди това с румънската и дали са правени разчети на евентуалното движение на цените.  
Шокиращото - никой не можа да обясни кой е взел това решение. Нито от ЕСО, нито от министерството, нито от КЕВР. 
Всички те обясняваха как имат малко общо с проекта, той бил по европейски регламенти и общо-взето отговорността е 
колективна. Или по-скоро - безотговорността.  
Все пак изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса Костадин Костадинов обясни, че проектът 
за пазарно обединение с Румъния бил придвижен преди този с Гърция, но не се случил не заради нас, а заради Румъния, 
Унгария, Чехия и Словакия, които преди това били в общ пазар, който трябвало първо да се обедини с Европейския и тогава 
с нас.  
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Генерално обаче - обединенията нямали никакви влияние върху цените, защото пренос на електроенергия имало и преди 
това. Обединението пък позволявало единствено автоматичност на процеса и улесняване на начина на търговия.  
"Пазарното обединение с Гърция не влияе на цените, камо ли драматично. Да не очакваме чудеса и от пазарното 
обединение с Румъния", обясни шефът на БНЕБ.  
Стана ясно и че някъде в държавата има разчети за това какви са били очакванията за цените след обединението, но пък 
те не са представени на комисията и щели да се появят някъде напред във времето. БНЕБ била само посредник и нямала 
общо с цените.  
Поредностното отричане на КЕВР, МЕ и ЕСО във взимането на решението за обединението пък предизвика смях в залата.  
"Обявявам официално, че към днешна дата някой някъде в българската държава е хвърлил икономиката да плува без пояс. 
Те нямат разчети, не знаят с колко лева и стотинки ще се промени цената на тока. Такава ни е цялата работа, подритвани 
сме като празни кратуни. Щото са празни кратуни тия, които взимат решенията за милиарди.  
33-та обединена детска градина е решила да се присъединим към Гърция. Техни са разчетите", пък заключи в типичния си 
стил Румен Гечев от БСП.  
Оправданията на ТЕЦ "Марица изток 2" 
Второто голямо обвинение за тази цена на тока е към поведението на ръководството на държавния ТЕЦ "Марица изток 2", 
който се забави с включването на нови мощности, за да прекрати дефицита на енергия и така да реализира печалби, които 
да помогнат справянето с брутално тежкото финансово състояние на дружеството.  
Според работодателите това е чиста манипулация на пазара.  
Ръководителят на ТЕЦ-а - Живко Динев, обаче не смята така. Той направи пространно обяснително изявление, в което 
заяви, че дружеството се било включило, когато можело, че нямало как да се реагира веднага, защото прави седмични 
търгове, а не дневни и че пускането на енергоблоковете било сложна работа.  
"Е, как частните централи могат, а вие не можете", попитаха депутатите и не получиха адекватен отговор.  
Определената цена, на която ТЕЦ-ът продава, е 220 лв. за мегаватчас, тоест, ако се бе включил на свободния пазар, щеше 
да реализира печалби над 100 лв. за мегаватчас и така да намали нарастващите си загуби, изчислиха депутатите.  
Динчев обаче не се съгласи, обяви, че се говорят неистини и каза, че няма как да се включи цялата централа, защото имало 
планови ремонти на три енергоблока.  
"В един ден няма как да реагирам. Минималният срок, в който мога да пусна търг е за седмица. Това съм го направил. За 
да генерирам търг тази седмица, трябва да знам от миналата седмица, че цените ще са тези", обясни Динчев.  
Стана ясно и че явно, както зимата снегът изненадва властите, така и лятото и жегите - изненадват шефът на "Марица изток 
2".  
Че всичко е наред, но дори да не е наред - то няма какво да се направи, свидетелства и бившият депутат от ГЕРБ и сегашен 
шеф на Българския енергиен холдинг Валентин Николов. Той обяви, че високите цени се дължат на големия износ, който 
няма как да бъде спрян и че БЕХ няма начин да интервенира пазарното поведение на "Марица изток 2".  
Той обяви и че дефицит в България няма, но имало дефицит навън, затова ние изнасяме. Тоест - задоволяваме чужди 
пазари с ниски цени, създавайки дефицит у нас.  
"Ние покриваме дефицита на съседните страни и българските фирми продължават да фалират. Някой правил ли е сметки? 
Как гърмят като пуканки българските фирми? Заради малоумието на някои хора, които не са правили сметки", включи се 
пак Румен Гечев.  
КЕВР си прави проверките 
Стана ясно и че КЕВР се самосезирала, но нямало да говори в конкретика, за да не пречи допълнително на пазара. Анализът 
бил задълбочен, но нямало да стане скоро. 
Но пък от КЕВР намериха и друг виновник - бизнесът. Той трябвало да си планира по-добре търсенето, за да не се стигало 
до такива кризисни ситуации.  
Работодателите обявиха, че БНЕБ работи по собствени неясни правила, че сама си изготвя процедурите и че тя е порочната 
част от системата. Системата била така направена, че да няма стимул за нито един от пазарните участници да намаляват 
цената, а напротив - да я увеличават.   
Така общо-взето единственото ясно е, че виновници за цените няма. Разбра се и че ще става по-зле, защото Румъния и 
Гърция ще затварят базови въглищни централи и там цените ще се вдигнат.  
Междувременно България очаква зимния сезон, в който потреблението отново ще стигне пикови нива, а заводите - отново 
ще започнат да затварят.  
 
√ Социалдемократите в Германия вече първа сила в проучванията 
За първи път от 15 години ГСПД изпревари християндемократите 
За първи път от 15 години германските социалдемократи изпревариха в проучванията на общественото мнение 
консерваторите от ХДС. Според допитването на института „Форза“ от ГСПД биха получили 23% от гласовете, ако изборите 
бяха днес. Християндемократите пък получават само 22% одобрение, което е най-ниската стойност от основаването на 
института през 1984 година.  
Зелената партия би получила 18% от гласовете. Свободната демократическа партия на либералите печели 12% одобрение, 
популистите от „Алтернатива за Германия“ 10% и Левицата 6%. 
Според проучването избирателите в Германия не вярват, че ХДС ще спечели изборите и ще успее да излезе от тази дупка 
до деня на вота на 26 септември. 60% от всички гласоподаватели и 57% от гласоподавателите на ХДС са песимисти, че ХДС 
ще излезе на водеща позиция.  
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Ако тази тенденция се запази, Германия може да се управлява след изборите от четири варианта за коалиция. Най-
вероятна е коалиция от социалдемократи, консерватори и либерали с канцлер Олаф Шолц. Възможна е и коалиция тип 
„светофар“ от социалдемократи, либерали и Зелената партия. Другите две опции са червено-зелена-червена коалиция от 
ГСДП, зелените и Левицата или коалиция тип „Ямайка“ от ХДС с Армин Лашет за канцлер и зелените и либералите. 
Кандидатът на ХДС Лашет обаче продължава да губи подкрепа, същото се случва  и с кандидатката на Зелената партия 
Аналена Бербок. Единствен кандидатът на социалдемократите Олаф Шолц е успял да спечели още седем процент 
подкрепа.  
 
√ Шефът на ЦРУ се среща с лидера на талибаните 
Те обявяват първите си назначения  
Шефът на ЦРУ Уилям Бърнс се е срещнал вчера в Кабул с върховния политически лидер на талибаните молла Абдул Гани 
Барадар, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на в. "Вашингтон пост". 
Неназован американски представител потвърди, че е имало такава среща, съобщи АП, посочвайки, че ЦРУ е отказало да 
коментира. Нямаше коментар и от Белия дом. 
Подробности за разговора не бяха съобщени, но и без тях темата му е очевидна. САЩ са под натиск да удължат срока за 
пълното си изтегляне от Афганистан и за край на евакуациите след 31 август. Талибаните заявиха, че за тях това е "червена 
линия" и заплашиха с "последствия", ако  тя бъде нарушена. 
В същото време Мишел Башеле, върховен комисар на ООН по правата на човека, съобщи за екзекуции по бързата 
процедура и за налагане на ограничения спрямо жените от страна на талибаните. 
ЦРУ в сътрудничество с властите на Пакистан успя да арестува Барадар през 2010 г. и той прекара осем години в 
пакистански затвор. Беше освободен оттам по искане на администрацията на Доналд Тръмп през 2018 г., когато тя започна 
преговори с талибаните без участие на афганистанските власти.  
Междувременно талибаните назначиха и. д. министри на финансите и вътрешните работи, както и шеф на разузнаването, 
съобщи вчера агенция "Паджвок", цитирана от Ройтерс и ТАСС. 
Според агенцията за и.д. министър на финансите е назначен Гул Ага, за и.д. министър на вътрешните работи  - Садр 
Ибрахим, а за шеф на разузнаването - Наджибула. Определени са и министрите на просветата и висшето образование, а 
кмет на Кабул става Хамдула Номани. 
Както по-рано съобщи сп."Форин полиси", позовавайки се на източници, близки до лидерите на талибаните, движението 
възнамерява да сформира 12-членен съвет за управление на Афганистан, в който ще влизат и членове на предишното 
правителство. 
Според списанието талибаните не искат да възстановяват поста президент или да издигат какъвто и да било друг 
едноличен лидер, предаде БТА. 
 
Мениджър 
 
√ При нови избори служебният кабинет праща в Брюксел Плана за възстановяване  
Служебното правителство ще внесе Националния план за възстановяване и устойчивост, ако се стигне до нови 
парламентарни избори. Това обяви служебният министър на финансите Асен Василев, цитиран от БНР. 
Той изрази надежда, че следващата седмица ще има ново редовно правителство.  
"Ако няма редовно правителство и ако служебното правителство трябва да изкара почти до края на годината, ако изборите 
са ноември, тогава би било безотговорно този план да не бъде внесен в Брюксел", каза Василев. 
Пред депутатите в бюджетна комисия Василев обяви, че не се притеснява от забавяне от страна на Брюксел по 
произнасянето на плана, когато бъде внесен. Обикновено практиката е за около два месеца плановете на отделните 
държави - членки да бъдат одобрявани. 
По-рано вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов обяви, че двете теми в Плана, които не са решени са 
какво ще е бъдещето на въглищните енергийни централи и какви реформи за засилване върховенството на закона ще 
бъдат предприети. Според него тези теми трябва да бъдат решени от редовно правителство с електорална подкрепа.  
 
√ Финансовата комисия в НС прие на първо четене актуализацията на бюджета на НЗОК  
Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене актуализация на бюджета на Националната 
здравно-осигурителна каса за 2021 година. Според проекта на Министерски съвет, приходите и разходите на НЗОК за тази 
година са 5,5 млрд. лева. 
"Разходите на НЗОК за борба с COVID-пандемията за първите седем месеца на годината са 442 млн. лева", съобщи по време 
на изслушването в комисията министърът на здравеопазването в служебния кабинет Стойчо Кацаров. 
От Министерството на финансите добавиха, че предвидените разходи за борба с пандемията през тази година са общо 3 
милиарда лева. В тази сума са включени и помощта за бизнеса, за заетост, както и месечна добавка от 50 лева за 
пенсионерите. 
Комисията започна да гледа на първо четене актуализация на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази 
година. Според проекта на правителството, внесен в края на юли в парламента, консолидирания бюджет на държавното 
обществено осигуряване по приходите и трансферите е с обща сума 15 194 455,5 хил. лв.  
По-рано, пред журналисти в парламента Кацаров коментира, че е важно бюджетът да бъде актуализиран бързо, защото 
COVID-вълната е настъпила по-рано, отколкото са предполагали. По думите му, актуализацията на Закона за държавния 
бюджет и на НЗОК за 2021 г. е предвидила най-сериозните сценарии по отношение на увеличаване на броя на 
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заразените. Според него бюджетът е възможен за изпълнение и достатъчен, за да посрещне COVID- вълната, в която вече 
сме влезли. 
"Прогнозата ни беше, че ще влезем по-късно в есените месеци", каза още министърът.  
"Оценката за това кога, дали и в какъв размер ще се приложат мерки на национално ниво, ще вземем на базата на 
експертните становища, които получаваме. Към днешна дата и в следващите дни не се налага да се взимат допълнителни 
мерки срещу COVID-19", каза още здравният министър. 
Той отбеляза, че становищата на експертите не са еднозначни. "Част от прогнозите на екстертите са, че предстоящата вълна 
ще бъде по-лека от предшестващите, като тази прогноза се опира на това, че все пак има 15-16% със завършена ваксинация, 
както и една немалка част от населението, която вече се е срещала с вируса. Това обаче на този етап е предположение. 
Наблюдавайки и съпоставяйки ситуцаията с други страни, включително в Западна и Източна Европа, е много трудно да се 
направи категорична прогноза", каза още д-р Стойчо Кацаров.  
 
√ МФ планира бюджетният дефицит да падне до 3 на сто през 2022 г. 
Актуализацията на пенсиите няма да доведе до допълнителен дефицит и нарушаване на Маастрихските критерии за 
финансова стабилност на страната. Това заяви финансовият министър Асен Василев пред парламентарната комисия по 
бюджет и финанси, която одобри на първо четене актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 
2021 г. 
С актуализацията на бюджета на страната дефицитът му за тази година ще бъде 3,6 на сто от БВП. Според министъра 
бюджетният дефицит за 2022 година ще бъде 3 процента от БВП, а през 2023 година - 2,3 на сто от БВП. По думите му, в 
проектобюджета на страната за 2022 година се предвижда да има резерв 3,3 млрд. лева за допълнителни политики и 
непредвидени разходи. 
"В проектобюджета на страната за 2022 г. се предвижда да има резерв 3,3 млрд. лева за допълнителни политики и 
непредвидени разходи. Актуализацията на пенсиите няма да доведе да допълнителен дефицит и нарушаване на 
Маастрихските критерии за финансова стабилност на страната. В проектобюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" за 
следващата година ще има допълнително и 900 млн. лева лева", каза министър Василев. 
"Ние сме предложили да увеличи тежестта на година осигурителен стаж от 1,2 на 1,35, което ще доведе до 64 лв. 
нарастване на абослютно всички пенсии или средно 12,5% нарастване. Минималната пенсия съответно от 300 лв. да се 
стане 340 лв., където настване е с 13,3%. Социалната пенсия от 148,71 лв. да стане 170 лв., където нарастването е 14,3%", 
припомни от своя страна социалният министър Гълъб Донев. 
Всички пенсии, които са свързани със социалната пенсия също ще бъдат увеличени с 14,3%, допълни той пред депутатите. 
"Така, че предложението, което сме направили е максималният размер на пенсията съответно от 1440 да стане 1500 лв. 
Така, че абсолютно всички пенсии, които са 2 092 000 или за около 2 080 000 пенсионери ще получат увеличение средно 
от 12,5%, което считаме, че е справедливо, което мотивира младите хора съответно да се осигуряват на реалните доходи, 
които получават, което дава и една предивдиимост на пенсионно-осигурителната система и съответно гарантира и 
устойчивостта на пенсионно-осигурителната система", каза социалният министър.  
 
√ Националното преброяване започва от 7 септември  
На 7 септември започва националното преброяване в България. Това заяви в ефира на bTV председателят на Националния 
статистически институт (НСИ) Сергей Цветарски и припомни, че такова преброяване се прави на всеки 10 години.  
"В първия етап домакинствата ще могат да попълнят анкетната карта онлайн. На едно домакинство в зависимост от 
познанията на човека попълването й може да приключи за 20-25 минути, а ако е едно лице, може да се преброи и за 10 
минути", посочи Цветарски. 
Освен населението с допитването се броят и жилищата. За населението въпросите са 33, а за жилищата са 
наполовина. Отделно за определени лица, които попадат в извадката, може да се попълни и карта за раждаемостта и карта 
за миграция, обясни шефът на НСИ.  
При онлайн преброяването се генерира код, който след това преброителите ще съберат при посещение в дома ни. Това 
ще се случи след 18 септември.  
Всеки преброител ще има карта, с която ще се легитимира, а при нужда има и телефони, на които мнителни граждани 
може да проверят изряден ли е преброителят, който ги е посетил. 
"25 хил. преброители ще участват в процеса, като отделно има и контрольори. От 17 септемви до 3 октомври трябва да се 
посети всяко едно жилище в страната, като не се рискува обаче здравето на хората. Важно е участието на всеки, защото се 
нуждаем от добри политики и добри решения, а те зависят от качествената информация, която преброяването осигурява 
за години напред", обясни Цветарски. 
 
√ Повишава се оборотът в услугите през второто тримесечие  
Повишава се оборотът в услугите през второто тримесечие на 2021 г. Това става ясно от информация за индексите на 
оборота в услугите, обхващащи дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“, предоставена от НСИ 
Тримесечни изменения  
По предварителни данни през второто тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране 
и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 0.9% спрямо първото тримесечие на 2021 година. Ръст се 
наблюдава при повечето дейности, като той е най-голям при „Въздушен транспорт“ - със 17.0%, и „Воден транспорт“ - с 
11.4%. Намаление е регистрирано при „Пощенски и куриерски услуги“ (1.7%). 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/na-7-septemvri-zapochva-nacionalnoto-prebrojavane-u-nas.html


20 

 

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения“ нараства с 4.7% спрямо първото тримесечие на 2021 година. Най-съществено увеличение е отчетено 
при „Издателска дейност“ (10.7%) и „Информационни услуги“ (8.8%). Намаление се наблюдава при „Производство на 
филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ - с 3.5%.  
При други бизнес услуги най-голям ръст спрямо предходното тримесечие е отчетен при „Туристическа агентска и 
операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 18.6%, и „Рекламна дейност и проучване на 
пазари“ - с 16.2%. Понижение е регистрирано при „Дейности по охрана и разследване“ - с 0.3%.  
Годишни изменения  
През второто тримесечие на 2021 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, 
складиране и пощи“ е с 26.4% над равнището на същото тримесечие на 2020 година. Най-голям ръст е отчетен при „Воден 
транспорт“ - с 41.1%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 37.5%. Намаление се 
наблюдава при „Въздушен транспорт“ - с 1.8%. 
Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 25.8% по-висок през второто тримесечие на 2021 г. в 
сравнение със същото тримесечие на 2020 година. 
Най-значителен ръст се наблюдава при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване 
на музика“ - с 81.1%, и „Радио- и телевизионна дейност“ - с 38.1%. 
При други бизнес услуги най-голям ръст спрямо второто тримесечие на 2020 г. е отчетен при „Туристическа агентска и 
операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - близо шест пъти, „Рекламна дейност и 
проучване на пазари“ - с 53.0%, и „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - с 43.0%.  
 
√ Инвестиционните фондове у нас с рекорден ръст от над 50% на активите  
Инвестиционните фондове, които осъществяват дейност в България, отчетоха рекорден ръст от над 50% на активите си 
само в рамките на 12 месеца. Това показват последните данни на БНБ към края на месец юни. 
Увеличението се дължи както на повишаването на цената на акциите в този период, така и на прехвърлянето на все повече 
средства от други по-популярни у нас финансови услуги, като банкови депозити, които не носят никаква доходност заради 
ниските лихви. 
Съотношението между сумата на банковите депозити към активите на инвестиционните фондове се променя от 18 към 1 
през юни 2020 г. до 13 към 1 към края на юни 2021 г.   
Инвестиционните фондове от тип взаимни фондове, вече управляват активи на стойност 7,1 млрд. лв. Увеличението е от 
4,7 млрд. лв. за юни 2020 г. и възлиза на 52% на годишна база. 
Само в сравнение с март 2021 г. увеличението е цели 617 млн. лв. 
По-голямата част от тези средства са в чуждестранни фондове – общо 4,9 млрд. лв. Увеличението при тях е 61%. 
Българските инвестиционни фондове имат активи от 2,2 млрд. лв., като при тях растежът възлиза на 35% на годишна база. 
Най-голям клиент на инвестиционните фондове са застрахователните компании и пенсионните фондове – те държат 4,2 
млрд. лв. След това са домакинствата – техните спестявания, управлявани от инвестиционните фондове възлизат на 1,8 
млрд. лв., което е с 45% повече в сравнение с година по-рано. 
 
√ Депозитите на домакинствата достигат 63.904 млрд. лева в края на юли  
В края на юли депозитите на неправителствения сектор са 98.222 млрд. лв. (76.5 на сто от БВП), като годишното им 
увеличение е 11.8 на сто, съобщава БНБ. 
Депозитите на нефинансовите предприятия са 30.601 млрд. лв. (23.8 на сто от БВП) в края на юли 2021 година. В сравнение 
със същия месец на 2020 г. те се увеличават с 15.2 на сто. 
Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 2.5 на сто на годишна база и в края на юли достигат 3.717 млрд. лв. 
(2.9 на сто от БВП). 
Депозитите на домакинствата са 63.904 млрд. лв. (49.8 на сто от БВП) като се се увеличават на годишна база с 11.2 на сто. 
В края на юли 2021 г. кредитите за неправителствения сектор са 68.065 млрд. лв. (53 на сто от БВП) и на годишна база се 
увеличават със 7.2 на сто. 
Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 4.6 на сто на годишна база и в края на юли достигат 35.938 млрд. лв. 
(28 на сто от БВП). 
Кредитите за домакинствата са 27.438 млрд. лв. (21.4 на сто от БВП) в края на юли 2021 година. Спрямо същия месец на 
2020 г. те се увеличават с 10.8 на сто. В края на юли жилищните кредити са 13.125 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 
15.1 на сто. Потребителските кредити възлизат на 12.746 млрд. лв. и се увеличават с 9.3 на сто спрямо юли 2020 г. 
Кредитите за работодатели и самонаети лица се понижават с 1.2 на сто на годишна база през юли и в края на месеца са 
389.2 млн. лв. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.689 млрд. лв. (3.7 на сто от БВП). В сравнение с 
юли 2020 г. те се увеличават със 7.2 на сто.  
 
√ Отпуснатите жилищни кредити се увеличиха с 1,7 млрд. лв. за година  
Сумата на жилищните кредити е нараснала с цели 15% през последните 12 месеца, показват последните данни на БНБ към 
края на месец юли. Експанзията в имотния сектор добива огромни размери, като само в рамките на 12 месеца общата сума 
на ипотечните кредити, одобрени от българската банкова система, вече възлиза на 13,1  млрд. лв. Това е с 1,7 млрд. лв. 
повече в сравнение с юли 2020 г., което означава, че средно всеки месец тази сума се увеличава с близо 150 млн. лв. 
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Към момента ударното одобряване на нови ипотечни заеми води до подобряването на  общия кредитен портфейл в 
сектора. Ипотеките, по чието погасяване има забавяне, са на обща стойност 541 млн. лв. към края на юли 2021 г. Това 
представлява 4,1% от всички жилищни кредити. За сравнение през юли 2020 г. тази сума е била 657 млн. лв. – тоест 5,8% 
от общата сума. Не е ясно обаче какъв ще е ефектът при преустановяването на мораториума за отложено плащане на 
кредити за хора, чиито доходи са пострадали от противоепидемичните мерки. Крайния срок за всички отсрочвания е края 
на 2021 г. 
Междувременно увеличение има при всички кредити. Бизнес заемите например са се увеличили с 5% до 35,9 млрд. лв., а 
потребителските кредити – с 9% на годишна база до общо 12,8 млрд. лв.   
 
√ Времето: Жълт код за силни валежи с гръмотевици в 12 области  
Със слънце ще започне денят, но около и след обяд с проникването на относително хладен въздух на повече места в 
северозападната половина на страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има 
краткотрайни, в отделни райони значителни валежи, гръмотевична дейност и временно усилване на вятъра. Има условия 
за градушки. На югоизток ще остане предимно слънчево, но през нощта срещу четвъртък и там на места ще превали и 
прегърми. Вятърът в Северозападна България ще се ориентира от северозапад ще е до умерен, в останалата част от 
страната ще е с източна компонента, предимно слаб. Преобладаващите максимални температури ще са между 28 и 33 
градуса.  
Жълт код за обилни валежи с гръмотевици е обявен за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София област, 
София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян.  
Над планините в Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на повече места 
около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевични бури, в отделни райони - значителни по 
количество. Над планините в Източна България ще е предимно слънчево. Ще духа умерен, предимно запад-югозападен 
вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23 градуса, а на 2000 метра - около 16 градуса. 
Над Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен, преди обяд североизточен, след обяд 
югоизточен вятър. Максималните температури ще са 26-28 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. 
Вълнението на морето ще бъде 2 бала. 
Слънцето в София изгрява в 06:44 часа и залязва в 20:13 часа. Продължителността на деня е 13 часа и 29 минути. 
 

 
Снимка: Национален институт по метеорология и хидрология 

 
√ Германия търси спасителен план срещу острия дефицит на работна ръка  
Германия ще се нуждае от около 400 000 квалифицирани имигранти на година, за да компенсира недостига на работна 
ръка на трудовия си пазар. Това прогнозира ръководителят на Федералната агенция по заетостта Детлеф Шиле пред в. 
"Зюддойче цайтунг", предаде ДПА. 
Според него на страната ще са нужни разнородни специалисти, от здравни работници, до експерти по климатичната 
техника, от логистици до учени. 
Германия ще страда от недостиг на квалифицирани работници във всички сфери. За да разреши този проблем, страната 
може да квалифицира неквалифицираните си работници и хората, чиито работни места ще бъдат изгубени заради 
технически промени. 
ФРГ може да остави жените, които сега не по свое желание работят на половин ден, да работят по-дълго, и преди всичко 
да доведе имигранти в страната. 
Шиле смята, че недостигът на работна ръка е ключов въпрос, с който трябва да се заеме следващото правителство след 
федералните избори в Германия идния месец. 
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√ Борсите по света откликнаха с ръстове на новината от американския медицински регулатор  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се повишиха в ранната сесия вчера на фона на оптимизма след 
пълното одобрение на регулаторите в САЩ за ваксината на Пфайзер/Бионтех (Pfizer/BioNTech), предаде Си Ен Би Си. 
В Париж САС 40 прибави 0,41 на сто до 6710,14 пункта към 10:35 часа българско време. 
Индексът Dax във Франкфурт нарасна с 0,22 на сто до 15 887,56 пункта. 
Лондонският FTSE 100 се повиши с 0,17 на сто до 7120,76 пункта 
Тенденцията зададе още в понеделник Уолстрийт, където основните индекси  приключиха сесията с растеж до степен, 
която позволи на по-широко обхватният Стандард енд Пуърс да изтрие загубите от миналата седмица и да се доближи до 
нов рекорден максимум, предаде Асошиейтед прес. Индексът нарасна с 37,86 пункта или 0,9 на сто до 4479,53 пункта 
Високотехнологичният Насдак прибави 227,99 пункта или 1,5 на сто до 14 942,65 пункта и приключи търговията. Най-силен 
растеж като цяло отчетоха котировките на енергийните компании, след като петролът поскъпна с цели 5,3 на сто. 
Промишленият индекс Дау Джоунс се повиши с 215,63 пункта или 0,6 на сто до 35 335,71 пункта. 
Новината за пълното одобрение на ваксината на Pfizer/BioNTech оцвети в зелено и котировките на Токийската фондова 
борса. 
Водещият индекс Никкей-225 приключи търговията нагоре с 237,86 пункта или 0,87 на сто до 27 732,10 пункта. Най-големи 
печалби отчетоха секторът на морския транспорт, авиотранспортът, производителите на желязо и стомана. 
На валутния пазар доларът се котираше за 109,73-77 йени спрямо 109,90-91 йени в края на вчерашните търгове. 
Еврото се разменяше за 1,1742-1742 долара и 128,85-89 йени спрямо 1,1722-1723 долара и 128,83-87 йени. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1, 4, 5 - 370 лева минимална пенсия искат ИТН, Мая с левче по-малко, а ГЕРБ изненада със 100 лв. за всички 
в. Труд - стр. 1, 3 - Махат К. П. от нов кабинет на Радев 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Само 500 кръчми с ваксиниран персонал 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - 9000 ваксинирани ученици за първия звънец 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 2 - Управителят на БНБ Димитър Радев в парламента: Банки можеха и да фалират, ако не бяха наложени 
рестрикции на хора от българския списък "Магнитски" 
в. 24 часа - стр. 6 - №4 чертаят в НС червени линии и властват във фейсбук като "ДемоКритична България" 
в. Труд - стр. 2 - Йордан Цонев, зам.-председател на ДПС: ДБ и Манолова се държат като "Мили Ванили" 
в. Труд - стр. 5 - Заради скъп ток бизнесът надплатил 53 млн. лева 
в. Телеграф - стр. 2 - На първо четене в бюджетната комисия: Пенсиите скачат средно с 64 лева от 1 октомври 
в. Телеграф - стр. 7 - Първолаци ваксинирани с маски в час 
в. Монитор - стр. 4 - Пенсиите нагоре средно с 64 лева от 1 октомври 
в. Монитор - стр. 5 - Брюксел обезпокоен от БГ санкциите по "Магнитеки" 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 16, 17 - Проф. Михаил Константинов, математик: Вот 2 в 1 с машини наесен е по-евтин, но ще срине 
гласуващите до 2 милиона 
в. Труд - стр. 14, 15 - Цонко Цонев, бивш кмет на Каварна, пред "Труд": Егати държавата, щом Минеков е министър! 
в. Телеграф - стр. 13 - Социологът Андрей Райчев: Страхувам се, че българите ще кажат: Стига с тия парламенти 
в. Монитор - стр. 11 - Група "Контрол": Нормалността е изчезващ вид 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 15 - 2-ма са категорични: Университетът пред политиката! 
в. Труд - стр. 10 - Нито един мигрант от Афганистан! 
в. Телеграф - стр. 12 - Децата плащат за провала 
в. Монитор - стр. 10 - Жито гази, гладен ходи 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- При каква организация и мерки ще започне новата учебна година - гост министърът на образованието проф. 
Николай Денков 

- Необходимост или политически ход е дебатът за актуализация на бюджета - анализ на икономистите Лъчезар 
Богданов и Григор Сарийски 

- Колко заразен е делта вариантът на коронавируса и необходима ли е трета доза ваксина - коментар на 
имунолога д-р Аспарух Илиев 

- Група "Тангра" с първи концерт без Константин Марков 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- СТИМУЛИ ЗА ВАКСИНАЦИЯ: На гребена на COVID вълната - ще успеят ли властите да накарат хората да се 
ваксинират, като им раздават ваучери за пазаруване на храна? И кои области предстои да влязат в червената 
зона? Разговор с вирусолога проф. Радка Аргирова. 
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- НСО ЗА ИЗБРАНИ: Кого ще пази НСО и трябва ли да бъде ограничен броят на охраняваните? Коментар на бившия 
началник на Националната разузнавателна служба ген. Димо Гяуров. 

- Как измамници в мрежата откраднаха самоличността на певеца Васил Петров? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 25 август 
София. 

- От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет Прокурорската колегия ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 1 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по транспорт и съобщения 

ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 132 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по регионална политика, 

благоустройство и местно самоуправление ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 134 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по конституционни и 

правни въпроси ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала „Запад" на Народното събрание Комисията по икономическа политика, иновации и туризъм ще 

проведе заседание. 
- От 15.00 ч. ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на ул. "Врабча" 23. 
- От 15.00 ч. в зала 130 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по въпросите на децата, 

младежта и спорта ще проведе заседание. 
- От 15.30 ч. в зала „Запад" на Народното събрание Временната комисия „Колокита" ще проведе заседание. 
- От 15.30 ч. в зала „Изток" Временната комисия по ревизията ще проведе заседание. 
- От 15.30 ч. в зала 134 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по въпросите на 

Европейския съюз ще проведе заседание. 
- От 16.00 ч. в зала 4 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по политиките за българите 

извън страната ще проведе заседание. 
- От 16.30 ч. в зала 130 Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по околната среда и водите 

ще проведе заседание. 
- От 20.00 ч. на сцената на Sofia Summer Fest в Южен парк II ще се състои концерт на Четиримата пианисти. 

*** 
Аксаково. 

- От 8.30 ч. на стадиона на град Аксаково започват спортните събитията за празника на града. 
*** 
Благоевград. 

- От 11.00 ч. в зала 5 на общината ще се проведе пресконференция във връзка с предстоящото седмо издание на 
The Brava Balkan Fest. 

*** 
Бургас 

- От 17.00 ч. в залата на административната сграда на Индустриален и логистичен парк - Бургас ще се проведе среща 
където ще бъдат обсъдени възможностите за привличане на инвестиции в региона по Плана за възможностите за 
привличане на инвестиции в региона по Плана за възстановяване и устойчивост. 

*** 
Велико Търново. 

- От 18.00 ч. в пространството около паметника на Асеневци ще се състои празник под надслов „Помагаме да се 
раждат деца!". 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 ч. в Спортния комплекс „Простор" ще бъде открито изложението „Селското стопанство и всичко за него". 
*** 
Търговище. 

- От 14.30 ч. в Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще се състои инициативата за деца „Спомен от лятото". 
- От 19:00 ч. в Драматичния театър ще се състои спектакълът „Зидари". 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 ч. в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" ще се състои START IT среща млади предприемачи с 
вдъхновяващи лектори. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

