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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Мениджър 
 
√ България ще търгува електричество с цяла Европа от октомври  
От началото на октомври месец тази година българският пазар на електроенергия ще се свърже с румънския, а от там и с 
този на Унгария, Чехия и Словакия и други европейски държави. Такава заявка даде по време на изслушване в парламента 
шефът на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) Константин Константинов. Той се яви пред временната 
комисия по ревизия, която трябваше да установи кой е виновен и дали е имало умисъл за достигането на рекордно 
високите цени на борсата в началото на месец август. Тогава цените при пиковите часове на сегмента „Ден напред“ 
надхвърлиха 400 лв. на мегаватчас, което е значително повече, отколкото плащат например компаниите в Германия. Това 
доведе до загуба на конкурентно предимство и временно спиране на редица енергоемки производства у нас, в които са 
заети над 10 000 служители. В първите две седмици на август бизнесът е платил 53 млн. лв. повече от  обичайно за 
електричество, посочиха работодателстки организации. 
Според представителите на бизнеса една от причините за високата цена е свързването по-рано тази година с гръцкия пазар 
на електроенергия. Той, поради географската особеност на Гърция – разположена на много острови – е най-скъпият в 
Европа. Така тази либерализация доведе до повишаване на цената на тока и у нас, смята председателят на АИКБ Васил 
Велев. В най-горещия период и съответното голямо потребление на електричество у нас  част от произведената у нас 
електроенергия бе изнесена за Гърция, с което у нас се формира недостиг и повишения на цените. 
За рисковете от това свързване представители на българските работодатели предупредиха още в началото на май, но 
техните призиви свързването с Гърция да бъде отложено, не бяха уважени. 
В същото време свързването с румънския пазар, а от там и със страните от Централна и Източна Европа, където токът е 
сравнително по-евтин, все още не се случва.  В тази връзка представители на БНЕБ обещаха в парламента, че през 
септември ще бъдат направени тестове и от началото на октомври българската електроенергийна система ще бъде 
свързана с румънската. 
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√ Васил Велев: Притеснява ни липсата на актуализация на бюджета 
Най-засегнатите от кризата са всички в сектор „Туризъм” – хотели, ресторанти, туроператори, екскурзоводи, заяви 
председателят на АИКБ 
На този етап мерките срещу разпространението на коронавируса не притесняват бизнеса, но липсата на актуализация на 
бюджета – да. Това обясни в ефира на NOVA председателят на АИКБ Васил Велев. 
"Кризата не си е отишла. Тези бодряшки изказвания как има голям ръст в икономиката за второто тримесечие, всъщност 
това е голям ръст от ниска база. Защото миналата година по това време имаше голям спад. Този голям ръст сега едвам 
компенсира големият спад миналата година. Кризата не си е отишла, но тя е на петна. Ако не попаднеш в петното, си 
мислиш, че няма криза. Но ако попаднеш в петното, е много страшно”, каза Велев. 
Той обясни, че най-засегнатите от кризата са всички в сектор "Туризъм” – хотели, ресторанти, туроператори, екскурзоводи. 
Сериозно е пострадал и транспортният сектор, най-вече въздушният транспорт. 
"При чартърните полети има 80% спад”, обясни Велев. И припомни, че в актуализацията на бюджета са предвидени 30 
милиона подкрепа за тези компании. "Не е достатъчно, но е повече от нищо”, коментира Велев. 
Много силно засегнати са секторите на текстила и облеклото. По думите му една трета от компаниите, които шият 
официални дрехи, са спрели или ще спрат. "Хората не си купуват костюми, когато си стоят вкъщи. Дамите си стоят вкъщи и 
не се парфюмират, затова розовото масло се продава по-малко. Въздушният транспорт ще се възстановява още няколко 
години”, обясни Велев. 
"Подкрепата трябва да е хоризонтална, трябва да е функция на спада на продажбите. При спад на продажбите, по-малък 
работен ден, отсъстващият доход се поема от компаниите. Държавата да поема отсъстващия доход. Плюс подкрепа за 
фиксираните разходи на компаниите. При спад на продажбите по-голям от 30%, временната рамка на ЕК казва: Допустима 
е държавна подкрепа на фиксираните разходи на компаниите”, обясни Велев. 
Според него ако бюджетът не бъде актуализиран и помощта не стигне до бизнеса, това ще означава пропуснати 
възможности, по-бавно възстановяване, фалиране на компании, по-малко приходи в бюджета, изоставане от останалите 
европейски страни. 
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БНР, Радио „Видин“ 
 
√ По карта разпределят европейските помощи за регионите 
Нужно ли е ново райониране 
Карта на регионалните помощи за Република България за периода 2022 - 2027 година бе обявена за обществено обсъждане 
в портала за обществени консултации на Министерски съвет. Документът ще определи разпределението на средствата от 
Европейския съюз.  В проекта районите за планиране са шест, както и до сега - Северозападен, Северен централен, 
Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен. Срокът за мнения и препоръки изтече вчера. Единственото 
постъпило предложение е от Асоциацията на индустриалния капитал в България, според която границите на сегашните 
райони не са очертани оптимално и се налага ново разпределение.  
Създава се неблагоприятна ситуация по отношение на регионалните помощи в някои от областите, които попадат в един 
планов район със столицата. Други два планови района - Северозападният и Северният централен не отговарят на 
регламента за брой на населението, който трябва да е между 800 хиляди и 3 милиона души, посочват от организацията на 
работодателите. 
"Работата е първо, че има един общоевропейски проблем. Той е, че около 40 на сто са регионите от така наречената 
категория NUTS, т. е второ ниво на местно самоуправление, у нас такива региони са така наречените планови райони, които 
са 6 броя в момента, та около 40 на сто от регионите в Европейския съюз на отговарят на изискването за брой на 
населението - има критерии за долна и горна граница. Те или са над нея, или са под нея. Всъщност става дума не за 
недоглеждания, а за много прецизно райониране, защото всеки се бори по някакъв начин да нагласи нещата така, че 
съотношението БВП (брутен вътрешен продукт) към брой жители да бъде такова, че да се получи максимална регионална 
помощ... У нас в България в момента, както знаем има шест планови района. Два  от тях - Северозападния и Северния 
централен чисто и просто не отговарят на изискването за население. Те имат по-малко население, отколкото е допустимо 
за едни планов район от второ ниво. От друга страна области като Кюстендил и Благоевград, и Перник дори страдат тежко 
от това, че са в компанията на област София-град, защото област София - град има високо ниво на брутен вътрешен продукт 
на глава от населението и статистически той разваля, така да се каже, картината на останалите области. Знаете, че 
Благоевград дори е с по-ниска средна работна заплата от област Видин, но ситуацията за регионална помощ е влошена, 
поради това, че чисто формално се намира в един и същ планов район със столицата София... По тази причина, след като 
се повдига въпросът за становище, въобще за Европейската карта за регионалните помощи, стартирана е официална 
процедура, ние бяхме длъжни да дадем мнението си. Това не е за първи път.  Многократно сме пледирали за това, че 
трябва да се намери начин да се омекоти въздействието на София, която е една относително малка територия, на която е 
струпано огромно за България население, където също така се произвежда много голям дял от брутния вътрешен продукт 
на страната" - коментира доцент Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.   
Според асоциацията на работодателите критерият, по който трябва да се определят новите граници на регионите е 
съотношението на брутния вътрешен продукт на глава от населението, съпоставен със средния за Европейския съюз. Целта 
трябва да бъде да се постигне съотношение, което да е под 55 на сто, посочват от асоциацията: 
"Идеята е, че просто към този Югозападен регион, към който са процъфтяващата Софийска област и страдащите 
Кюстендилска, Благоевградска и Пернишка, да се добавят още няколко области от така наречения NUTS 3 (областите)- това 
са Видинска, Монтанска, Врачанска. На първо време би могло на карта да се разиграе вариантът да се добавят към 
Югозападния регион още Видинска, Монтанска и Врачанска област и така да се получи един регион Запад. От остатъка, от 
Северен централен и от Североизточен район да се направи един регион Север и да се направи един регион Юг от Южен 
централен и Югоизточен. Разбира се, при необходимост, ако се нагла, би могло и Плевен да е към регион Запад... Нашето 
предложение общи взето се свежда до това да има един регион Запад, един Север и един Изток... Това между другото 
съществува в реалния живот. Това е териториалното разделение на електроразпределителните предприятия в България, 
което не е случайно. Този Западен район, който чертаем, е горе-долу района, където оперира ЧЕЗ. Северния район е 
районът, където оперира Енерго-Про и Южния район е районът, където оперира EVN. Това разделение не е случайно, 
защото когато навремето са разделяли ЕРП-тата, преди да станат частни, отново се е гледало да се балансира население, 
да се балансират мощности и виждате, че има едно съвпадение между тези показатели- население, БВП на глава от 
населението и начина, по който са разбити електроразпределителните мрежи. Така че, можем да кажем, че живият живот 
по един неочакван начин потвърждава тази теоретична конструкция... Просто има всички основания за едно 
пререгулиране- да се премине от шест планови района на три планови района, които със сигурност ще бъдат много по-
добре балансирани като население. Ще отговарят на европейските изисквания и най важното - София няма да влошава 
така наречената интензивност на помощите за съответния планов район. Между другото има алтернативен вариант- да се 
направи Черноморски район и съответно  Северен и Южен район, но дори и без да смятам, той изглежда много по-
неудачен от този, за който говорим" - обясни доцент Дечев, преподавател по сигурност  и икономика. 
Лансираните идеи за обособяването на София - град в отделен район не са особено целесъобразни, защото те не решават 
въпроса с недостигащото население в Северозападния и Северния централен район. Отделно така силно ще се затрудни 
отпускането на помощи за инвеститори, в това число и за местни инвеститори на територията на столицата, твърдят от 
организацията на работодателите. 
Картите за регионална помощ на държавите членки на ЕС трябва да бъдат одобрени през настоящата година и да влязат в 
сила от началото на следващата, което според Асоциацията на индустриалния капитал в България налага спешни действия. 
Уверяват, че логиката на предложеното райониране е изцяло в полза на регионите и няма да има ощетени.  
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Ново форматиране на районите за планиране на този етап не е удачно, коментира кметът на Враца Калин Каменов. Той е 
и представител на общините от област Враца в Регионалния съвет за развитие на Северозападния район: 
"Намеренията за тази промяна са твърде закъснели. Подобни варианти бяха обсъждани последните две години, така че 
евентуална такава промяна всъщност връща планирането, разпределението на средствата в следващия програмен период 
с няколко години, което определено ще забави планирането, разпределението на средствата и финансирането на 
българските общини минимум поне още една година, което ние не можем да си позволим. Не случайно се прави това 
обществено обсъждане. Всеки има право на мнение как да бъде направено това разпределение, но това не бива да е за 
сметка на регионалното развитие на българските общини. За мен като кмет е важно новият програмен период да тръгне... 
Дори за самите вносители е ясно, че това становище е твърде закъсняло и лично според мен това е един луксозен 
експеримент, който нито един кмет не може да си позволи, имайки предвид вече забавеното стартиране на новия 
програмен период. Евентуално такова обсъждане може да се направи за следващия програмен период (след 2027-ма 
година), имайки предвид все пак дългата съгласувателна процедура, която трябва да се спази при разработването и 
планирането на европейски средства за един програмен период. Евентуално такова прерайониране според мен е 
възможно реалистично да се обсъжда в следващия програмен период. За сегашния тази реакция е твърде закъсняла и 
смятам, че едно такова преформатиране и прерайониране ще забави изпълнението, което пряко ще рефлектира върху 
българските общини, за съжаление негативно." 
В Северозападния район за планиране са включен пет области Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. Районът обхваща 
17% от територията на страната с подчертано негативни демографски тенденции, се посочва в предложената от 
Министерски съвет Карта на регионалните помощи за България за периода 2022-ра- 2027 година. Територията е слабо 
населена, а в определени части и обезлюдена. Делът на брутният вътрешен продукт в Северозападния планов район  за 
2019-та година е 6,43% от този на страната. Едва 2,5 % от преките чуждестранни инвестиции в страната са насочени към 
региона. Реализирани са предимно в областите Плевен и Враца. Окрупняване на районите за планиране в страната не 
трябва да има и според кмета на Ружинци Александър Александров, представител на общините от област Видин в 
Регионалния съвет за развитие на Северозападния район: 
"Смятам, че не трябва да има уголемяване на районите за планиране, защото така районът става много по-голям, което 
означава, че разпределението на средствата става по по-сложен начин и по други правила. Когато районът е по-малък, 
толкова по-голям е шансът тези помощи да достигнат където е необходимо, до проблемните зони и райони... Щом вече 
сме избрани веднъж петте области да бъдем един район, е добре така да продължим и в бъдеще." 
Картата за регионална помощ, според която ще е и разпределението на средствата от Европейския съюз, ще е в сила от 
началото на следващата година. 
Повече информация може да чуете в звуковия файл. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат актуализацията на бюджета в пленарна зала  
Депутатите ще обсъдят актуализацията на бюджета на първо четене в пленарната зала. 
С нея се предвижда в хазната да постъпят два милиарда лева повече, а новите разходи да бъдат милиард и 800 милиона 
лева. 
В ресорната бюджетна комисия единствено депутатите от ГЕРБ гласуваха „въздържал се“. 
Останалите политически сили подкрепиха текстовете по принцип, но заявиха, че ще имат собствени предложения между 
първо и второ четене. 
От първи октомври се залага средно увеличение на пенсиите с 12,5%, като при най-ниските ще има и социална добавка, за 
да се изравнят с прага на бедност. Именно това предложение на служебния кабинет може да се превърне в ябълката на 
раздора между парламентарно представените политически сили. 
Мария Капон от „Изправи се БГ! Ние идваме!“: 
„Трябва да е ясно, че няма как от 300 лева 340 лв. да бъде минимална пенсия – т.е. 40 лева повече, като махнете 50 лв., 
това означава 10 лв. по-малко в портмонето“. 
От „БСП за България“ също заявиха, че имат предложения между първо и второ четене. 
В ефира на „Хоризонт“ Георги Гьоков от левицата заяви: 
„Комбинация между увеличаване на тежестта на коефициента осигурителен стаж, каквото е предложението на 
служебното правителство, и нашето предложение за преизчисляване на пенсиите с осигурителен доход от по-късна 
година“. 
Отново пред БНР д-р Хасан Адемов разкри предложението на ДПС: 
„По 120 лева всеки месец за месеците октомври, ноември и декември – общо 360 лева, без да пипаме модела на 
пенсионно осигуряване“. 
Предложението на ДПС идва ден след като от ГЕРБ-СДС представиха своята визия. 
Бившият финансов министър Кирил Ананиев заяви в ресорната комисия: 

https://bnr.bg/vidin/post/101517569/po-karta-razpredelat-evropeiskite-pomoshti-za-regionite
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„Добавката, която давахме досега от 50 лв., да стане 100 лева“. 
Освен пенсиите, трябва да се осигурят допълнително пари за здравеопазване по бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК), както и средства за подпомагане на бизнеса, които са в държавния бюджет. 
Неведнъж от служебния кабинет са коментирали, че без актуализацията страната ни ще бъде изправена пред сериозна 
криза, тъй като няма да има законово основание да се пренасочат средства към най-необходимите сфери. 
 
√ Министър Панайотов и посланик Мустафа наблюдават учения на полигона „Црънча“  
Служебният министър на отбраната Георги Панайотов ще присъства днес на учебен полигон „Црънча“ по време на 
демонстрация на способности на участниците в съвместната българо-американска подготовка JCET. 
Участие в демонстрацията, която се провежда от 16 август до 10 септември, вземат военнослужещи от Съвместното 
командване на специалните операции и взвод от Специалните сили на Съединените щати. 
Участниците в учението ще демонстрират планиране на специална операция, огневи тренировки на къси и средни 
дистанции с различни видове оръжия - български и американски. 
Демонстрациите включват още снайперска подготовка; тактически действия в затворени помещения; взривяване; 
патрулиране и засада. 
Целите на учението са повишаване на оперативната съвместимост и взаимодействие при изпълнение на съвместни 
специални операции; задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и САЩ, както и разширяване на 
сътрудничеството в Балканския и Черноморския регион в областта на сигурността. 
Демонстрациите ще наблюдава посланика на САЩ Херо Мустафа. 
 
√ Поскъпването на газа от септември може да е малко повече от предвижданите 17%  
Поредно поскъпване на природния газ ще има от септември, като то може да е малко повече от предвижданите сега 17 
процента. 
Последните изчисления на "Булгаргаз" и енергийния регулатор са правени с данни отпреди две седмици, а през този 
период борсовите цени на синьото гориво продължават да се увеличават. Какво още стана ясно по време на днешното 
обществено обсъждане на цените. 
Цените на европейските газови пазари продължават да се повишават и то значително, като достигат рекордни нива за 
последните години - казва изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов. 
А данните показват, че в рамките на едногодишен период цените на синьото гориво на европейските борси са скочили 
десет пъти. Причината - по-голямото търсене вследствие на възстановяването на икономиките, особено тази на Китай, 
накъдето се насочват по-големите количества не само тръбен, но и втечнен газ, достигал преди това до Европа. 
Към това добавяме и изпразнените хранилища, заради продължилата по-дълго зима на Стария континент, за да стигнем 
до: 
"Цени на европейските газови пазари за доставка през септември - 44 евро на мегаватчас". 
А всичко това оказва влияние и върху цените у нас, които се очаква през септември да бъдат малко по-високи от 17%. 
"Въпреки тези рекордно високи цени на газа на европейските газови пазари "Булгаргаз" успява да предлага на българския 
потребител цени, значително по-ниски. Прогнозната цена на "Булгаргаз" за септември месец се очаква да е близо или над 
20% по-ниска от осреднените цени на европейските газови хъбове за доставка през месец септември" - казва Павлов. 
А в бъдеще все пак може да има възможност за някакво поевтиняване на газа, стана ясно от думите на председателя на 
енергийния регулатор Иван Иванов: 
"Суровият петрол е важна компонента преди всичко за цената на природния газ, който ни се доставя от Азърбейджан, но 
в една степен, може и по-малка, но все пак значима за природния газ, който ни се доставя от "Газпромекспорт".  За цената 
на петрола имаше един значително съществен спад и очакваното пускане в действие на "Северен поток 2" се твърди, че 
това ще доведе до намаляване на цената на природния газ на европейските газови хъбове" - казва председателят на 
енергийния регулатор Иван Иванов. 
 
√ БАБХ откри 14 нерегистрирани животновъдни обекта край Красново  
Четиринадесет нерегистрирани животновъдни обекта са открили ветеринарните власти в района на пловдивското село 
Красново, където преди седмица беше регистрирано огнище на африканска чума по свинете. 
Първата вълна на чумата преди три години свари неподготвени и ветеринарниq и местни власти, защото се оказа, че никой 
не знае колко животни се отглеждат в стопанствата тип заден двор, а те са един от рисковете за разпространение на 
заразата, тъй като там не се спазват мерки за биосигурност. 
След като в много райони на страната хората бяха принудени да избият прасетата си, се промени и законът, който направи 
регистрацията в задния двор задължителна, като в същото време облекчи процеса по узаконяване. 
Последните три огнища на чума в Пловдивско и Пазарджишко доказаха, че хората продължават да отглеждат прасета 
нелегално. 
109 лични стопанства в Пловдивска и 174 в Пазарджишка област са регистрирани след промяната на закона. 
Само в 10-километровата зона около едно от огнищата в Красново обаче са открити 14 незаконни обекта, съобщават от 
агенцията по храните в отговор на запитване от „Хоризонт“. 
Рисковете от нова вълна на чума подновиха исканията на индустриалните свиневъди да се забрани отглеждането на 
прасета в задните дворове. 
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√ "Рестартирай Европа": Научни изследвания и иновации до 2027 г.  
Репортаж на Антоанета Петричанска от Радио Пловдив 
„Хоризонт Европа“ е най – голямата европейска програма в подкрепа на научните изследвания и иновациите. С рекорден 
бюджет от 95,5 милиарда евро за периода 2021-2027 г. тя е и най-амбициозната програма за наука в света. 
Целта са дългосрочни промени за гарантиране на зелена, здрава и устойчива Европа, обясни доц. Евгени Евгениев, който 
ръководи сектор „Наука“ към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз. В програмата 
има политически критерии, които гарантират по – голямо участие на институти, университети и бизнеси от Източна Европа. 
Целта е да се запълни иновационната пропаст между Западна и Източна Европа. Доц. Евгениев обясни, че още в 
преговорния процес източноевропейските страни са срещнали голям отпор от Германия, Франция, Дания, Финландия, 
Нидерландия и Белгия, които от десетилетия са установили своите партньорства и затова много рядко припознават 
български и въобще източноевропейски бенефициенти. 
Програмата е отворена от средата на тази година. Кандидатстването е директно и печелят най – добрите проекти, а това, 
според доц. Евгениев, е сериозен критерий колко добра е българската наука и колко конкурентен е нашият бизнес на 
европейско и на глобално ниво. 
Филиалът в Пловдив на Техническия университет в София има сериозен дял за получения наскоро статут на 
изследователски университет. Филиалът участва в изграждането на Център за компетентност по „Интелигентни 
мехатронни еко и енергоспестяващи системи и технологии“. Директорът проф. Въльо Николов съобщи, че са реновирани 
20 помещения от сградата на бившия Френски колеж и са снабдени със съвременно ново оборудване за научни 
изследвания в няколко направления – роботика и автоматика, интелигентни системи за автоматизация на производството, 
автомобилни мехатронни системи, екологични и енергоспестяващи технологии. 
Най – мащабният научен проект, по който работи Медицинският университет в Пловдив, е изграждането на 
координационен Център по компетентност „Персонализирана медицина“, обяснява ректорът проф. Мариана Мурджева. 
Целта е да бъдат открити надеждни биомаркери за диагностика и проследяване на някои злокачествени заболявания. 
Въвежда се и иновативна система за мониториране на критично болни пациенти.  Подготвят се лекарстводоставящи 
системи на базата на нано частици. Създават се иновативни лекарствени носители за прицелна терапия на онкологичните 
заболявания. В пловдивския Медицински университет е създадена биобанка от човешки материали за бъдещи 
изследвания. Ново научно направление е имунният статус при Ковид-инфекцията – проучва се продължителността на 
имунния отговор при преболедуване и т. нар. имунната памет – колко дълго време трае тя при преболедували. Изследва 
се и продължителността на имунния отговор след ваксиниране. 
Програмата „Хоризонт Европа“ дава възможност на изследователите да разширят границите на знанието и да търсят 
решения на икономическите и социалните предизвикателства пред Европа. 
Репортажът по темата на Антоанета Петричанска от Радио Пловдив е в звуковия файл. 
 
√ Влошаване на германските бизнес нагласи през август за втори пореден месец  
През август германските бизнес нагласи се влошиха за втори пореден месец заради продължаващи притеснения, свързани 
със затрудненията в предлагането, както и с оглед нарастващите коронавирусни инфекции в страната, показват резултатите 
от последно бизнес проучване на икономическия институт Ifo. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се понижи през август до 99,4 пункта от 100,7 пункта през юли, докато осредните прогнози на 
финансовите пазари бяха за по-умерено понижение към 100,4 пункта. 
Индексът, измерващ текущите бизнес условия, обаче нарасна през август до 101,4 пункта от 100,4 пункта месец по-рано, 
но индексът на Ifo института за бъдещите бизнес очаквания през следващите шест месеца спадна рязко до 97,5 пункта от 
101,10 пункта. 
"Дейността в германския индустриален сектор остава на високи нива, но производителите се притесняват от смущения, 
причинени от недостиг на полупроводникова техника, пластмаса и метали", заяви Клаус Волрабе от института Ifo. 
"70% от производителите се оплакват от затруднения при предлагането, спрямо 64% през юли“, каза още той, добавяйки, 
че са спаднали и очакванията за износ, но въпреки това и те остават на добри нива. 
Клаус Волрабе също така отбеляза, че половината компании както в промишлеността, така и при търговията на дребно, 
желаят да повишат цените, за да компенсират по-високите разходи, и че нарастващите коронавирусни инфекции са довели 
до рязък спад в бизнес очакванията в хотелиерството и туризма. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101516651/restartirai-evropa-nauchni-izsledvania-i-inovacii-do-2027-g
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Графики на Ifo индексите на бизнес климата, на текущите и на бъдещите бизнес очаквания 

 
 
√ Среща на Байдън за киберсигурността  
Американският президент Джо Байдън заяви, че киберсигурността е ключово предизвикателство за националната 
сигурност на Съединените щати. Това стана преди среща в Белия дом с лидери от технологичната индустрия. 
Държавният глава спомена и 100-дневна инициатива за подобряване киберсигурността в електроразпределителния 
сектор. Работи се и за включване в програмата и на газоснабдителната система, добави Байдън. 
Президентът на САЩ подчерта, че технологиите, от които страната зависи, са обект на киберпрестъпници, като в същото 
време половин милион работни места в сферата на киберсигурността остават незаети. 
Преди срещата президентът посочи, че случващото се е предизвикателство и в същото време възможност и подчерта, че 
темата е приоритет за администрацията му още от самото начало. 
Байдън увери, че е говорил със страните от Г-7 за търсене на отговорност от държави, които са убежища за 
киберпрестъпнци и добави, че очаква от руския президент Владимир Путин действия, защото по думите му Русия знае 
къде са и кои са киберпрестъпниците на тяхна територия. 
На срещата присъстваха ръководители на някои от най-големите американски технологични компании. В Белия дом 
Байдън разговаря както с представители на гиганти като "Гугъл", "Амазон", "Епъл", Ай Би Ем и "Майкрософт", така и с такива 
на финансовия и други сектори. Това става на фона на поредица от случаи на пробив на киберсигурността през изминалата 
година. 
"Майкрософт" бе една от около 100-те компании и девет правителствени агенции, станали обект на атаката, позната като 
"СоларУиндс", разкрита миналата година. По-рано тази година шпионска атака по имейл сървъра на "Майкрософт" засегна 
стотици хиляди организации по целия свят. 
Освен чрез заемането на работни места в сферата на киберсигурноста решение се търси и в процеса по производство. За 
администрацията на Байдън има нужда от поставяне на защита на сигурността при производство на технологиите, защото 
в противен случай се стига до оскъпяване за потребителя и малкия бизнес. 
В този момент хакерските атаки с искане на подкуп са в центъра на вниманието с оглед на случаи, които неотдавна 
доведоха до спиране на доставките на гориво и месо. 
Преди месец двупартийна група от сенатори предложи закон, който би накарал федерални правителствени агенции и 
компании, поддържащи ключовата инфраструктура, да информират властите в срок от 24 часа след потвърждаване на 
инцидент с киберсигурността. 
 
√ Ердоган: Турция не може да поеме повече бежанци от Сирия и Афганистан  
Турският президент Реджеп Таип Ердоган посочи, че страната му подслонява 5 милиона бежанци и не може да поеме 
повече нито от Сирия, нито от Афганистан. 
Ердоган каза още, че Турция ще продължи да поддържа диалог с всички фракции в Афганистан в името на стабилността на 
тази страна, включително и с талибаните. 
Президентът на Турция направи това изявление малко след като Анкара обяви, че е започнала да изтегля своите 
няколкостотин войници от летището в Кабул. 
Талибаните настояха изтеглянето да приключи до 31 август, но по информация на агенция Ройтерс, са помолили Турция за 
техническа поддръжка при управлението на летището, което е от ключово значение за пристигането и разпределението 
на международната хуманитарна помощ за Афганистан. 
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√ България отчита най-значим спад на новосъздадени фирми в ЕС през пролетта 
Новите компании, предлагащи услуга настаняване и ресторантьорство, записват спад на регистрациите в ЕС  
През второто тримесечие България и Литва записват най-съществения спад на новите бизнес регистрации в ЕС, показват 
данните на Евростат. За периода регистрираните нови компании са с по 4,1% по-малко спрямо първото тримесечие. 
На обратния полюс е Португалия, където новорегистрираните компании се повишават с над 213%. 
Страната ни е на четвърто място и по ръст на регистрираните фалити на бизнеса за второто тримесечие. По данни на 
Евростат в периода април - юни обявените фалити в България са с 16,1% повече спрямо първото тримесечие. Лидер в 
негативната класация е Словакия, където увеличението е от малко над 20 на сто. 
В същото време в Румъния фалиралите компании намаляват с 35,5%. В северната ни съседка новите бизнес регистрации 
намаляват с 3,5% на тримесечна база, показват още данните на Евростат. 
Като цяло в ЕС регистрираните нови фирми се увеличават с 5,3% на тримесечна база, а банкрутите растат с 1,8 на сто. По-
малкият брой фалити на бизнеса през първото тримесечие обаче може да бъде обяснен с правителствените мерки, 
свързани с ограничаване на пандемията от коронавируса. 
 

 
Източник: Евростат 

 
От анализа на данните е видно, че в периода 2015 -2019 година в повечето икономически сектори регистрациите на новите 
компании растат непрекъснато. Изключение прави само търговията. В началото на 2020 година новите регистрации 
намаляха съществено и започнаха да се възстановяват едва към третото тримесечие на миналата година. 
От началото на тази година се наблюдава ръст на новите компании в секторите транспорт, информационни технологии и 
комуникации, както и дейности, свързани с финансови и застрахователни услуги. Спад обаче има по отношение на услугите 
по осигуряване на настаняване и заведения за хранене. 
В същото време най-много намаляват обявените фалити именно в тези сектори. Увеличават се обаче подадените молби за 
обявяване на банкрут в сектора на строителството и информационните технологии и комуникации. 
 
√ Решенията за балансите на централните банки могат да разтърсят пазарите 
Инвеститорите трябва да следят за всяка потенциална промяна в мисленето 
Дойде времето, когато най-големите имена в централното банкиране на САЩ се събират за годишната конференция на 
Федералния резерв в Джаксън Хоул, Уайоминг. И въпреки че тази година конференцията ще бъде виртуална, тя все пак би 
трябвало да има по-голяма тежест и значение за световната инвеститорска общност от обикновено. 
Необходимостта от сравняване на мнения, за да се забележи всяка потенциална промяна в мисленето, е по-належаща от 
всякога, пише за Financial Times Карън Уорд, главен пазарен стратег за Европа, Близкия изток и Африка в JPMorgan Asset 
Management. 
Централните банки трябва да формулират и съобщят ясен и съгласуван план за това как възнамеряват да излязат от 
извънредните политики, въведени по време на кризата. 



8 

 

Може би защото управителят на Английската централна банка Андрю Бейли не планира да присъства лично, АЦБ избра да 
съобщи своята стратегия за излизане по-рано през месеца. Глобалните инвеститори - както в акции, така и в облигации - 
трябва да разгледат внимателно този план. Ако бъде последван от други централни банки, това ще има значителни 
последици за световните пазари. 
Планът е следният. Първо ще се повиши основната лихва на АЦБ, която в момента е 0,1%. Но когато достигне 0,5%, банката 
ще промени фокуса си и ще започне да намалява баланса си, като не реинвестира средствата, които получава при падежа 
на държаните от нея държавни и корпоративни облигации. Ако това върви гладко, централната банка може да започне да 
повишава лихвата над 0,5%. Когато този основен лихвен процент достигне 1%, АЦБ ще обмисли активна продажба на някои 
от своите облигации, което ще доведе до още по-бързо намаляване на баланса. 
Имайте предвид, че тази стратегия за излизане дава приоритет на намаляването на баланса на АЦБ - много различен план 
от този, който централната банка въведе след финансовата криза. Тогава тя не наблягаше на намаляването на баланса, а 
вместо това искаше нейният лихвен процент да достигне 1,5%, преди да обмисли обръщане на покупките си на активи. 
Тази промяна изглежда като по-задълбочено стратегическо преосмисляне. Четейки между редовете на внимателно 
изработената декларация за политиките, АЦБ изглежда по-малко загрижена за намаляването на баланса, стига това да 
става в периоди на пазарно спокойствие. 
Бейли може да повярва, че централните банки трябва да „действат бързо и с размах” по отношение на покупките на активи 
в кризи. Но за да направят това, те ще се нуждаят от капацитет за закупуване на активи и следователно трябва да намалят 
своите вложения по време на периоди на възстановяване. 
АЦБ не е единствена в преразглеждането на относителните предимства на повишаването на лихвените проценти спрямо 
намаляването на баланса. Последните коментари от Резервната банка на Нова Зеландия сочат подобна гледна точка и там. 
Малко вероятно е тези по-малки институции да окажат голямо влияние върху глобалните пазари. Много зависи от това 
какво мисли Фед. 
Фед има да навакса. Първо, трябва да спре да разширява баланса си, преди да обмисли свиването му. Той все още купува 
всеки месец ДЦК за 80 млрд. долара и ипотечни книжа за 40 млрд. долара – колкото купуваше и в разгара на пандемията. 
Как Фед може да забави покупките, вместо да продава ценните книжа, има значение за пазарите. 
Но въпросът все още стои. Какво мисли Фед за баланса си от 8 трлн. долара? Ще си постави ли изрична задача да го свие 
през следващите години? 
Всяка индикация, че централните банки са променили относителното значение на краткосрочните лихвени проценти 
спрямо политиката относно балансите си, трябва да увеличи наклона на кривата на доходността, тъй като облигациите с 
по-дълъг матуритет се разпродават. Тази промяна може също да намали търсенето на по-рискови корпоративни 
облигации, ако вече не е необходимо инвеститорите да търсят толкова трескаво доходност. 
Но това има значение не само за притежателите на облигации. Дългосрочните лихвени проценти движеха пазара на акции, 
така да се каже, през тази година. 
Помислете какво видяхме през първото тримесечие на тази година. Когато доходността по 10-годишните американски ДЦК 
се повиши с повече от 0,80 процентни пункта, достигайки 1,74% на 31 март, това съвпадна със значителна стилова ротация 
на пазарите на акции. Индексът MSCI World Value се повиши с близо 9% през този период, докато MSCI World Growth едва 
помръдна. 
Това от своя страна доведе до по-добро представяне от по-евтини пазари на акции, като например eвропeйския, които 
надминаха САЩ. Когато обаче доходността на 10-годишните щатски ДЦК по-късно спадна до 1,17% към началото на август, 
акциите на растежа отново се представиха по-добре. 
Очакванията за бъдещите действия на централните банки винаги движат пазарите, но това важи особено силно днес. 
Инвеститорите трябва да следят за евентуална промяна в мисленето. Ако намаляването на балансите стане приоритет, 
последиците за световните пазари ще са големи. 
 
√ Правителството на Ебрахим Раиси получи вот на доверие от парламента на Иран 
Борбата с коронавируса и икономиката ще са приоритети на кабинета  
Правителството на новия ирански президент Ебрахим Раиси днес получи вот на доверие от парламента в Техеран, предава 
Франс прес. 
Иранските депутати утвърдиха поотделно представените от Раиси 19 кандидати за министерските постове, с изключение 
на един - този за шеф на министерството на образованието. За него сега ще трябва да бъде предложен нов кандидат, 
предава БТА. 
France24 посочва, че Раиси влиза в управлението в тежък за страната момент, с натрупано голямо социоикономическо 
напрежение. Страната е във финансова и икономическа криза заради санкциите, наложени от САЩ, след като предишният 
американски президент Доналд Тръмп се отказа от ядрената сделка от 2015 г. през 2018 г. 
Пандемията усложнява икономическата криза в Иран. В момента страната преминава през пета вълна на коронавируса, 
която е и най-силната досега. Във вторник Техеран отчете най-големият брой смъртни случаи за 24 часа от коронавирус 
досега - 709. 
Ултраконсервативният Ебрахим Раиси спечели изборите на 18 юни при рекордно ниска избирателна активност. Той заменя 
на поста умерения Хасан Рухани - архитектът на политическото отваряне на страната, чиято кулминация беше ядрената 
сделка от 2015 г.  
Раиси обяви в събота, че най-важният приоритет на правителството е борбата с коронавируса, както и икономиката.  
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Западните сили, както и Русия и Китай, наблюдават внимателно доколко Техеран ще поиска да възобнови преговорите за 
съживяването на ядрената сделка. Дискусии се водят във Виена от април. Раиси декларира в края на юни, че няма да 
участва в преговори само за да вървят някакви преговори, а ще защитава националните интереси.  
 
БНТ 
 
√ Политически неизвестни: Кои са вероятните дати за президентския вот?  
Парламентът ще насрочи първия тур на президентските избори за 7-ми или за 14-и ноември. Около това са се обединили 
партиите на двете заседания на председателския съвет днес. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС настоява първият тур 
на президентските избори да е на 7-ми ноември, а вторият - на 14-и ноември. 
Другите партии още не са взели категорично решение. Два дни преди края на срока, в който се очаква президентът да 
връчи третия мандат за съставяне на кабинет, политическите нагласи като че ли клонят към нови парламентарни избори. 
Най-обсъжданите дати са през ноември, защото крайният срок за втори тур на президентските избори е 21-ви ноември. 
Ако с третия мандат не се състави правителство и се стигне до избори 2 в 1 - би имало забавяне с поне 30 секунди за всеки 
гласоподавател. 
А избори в 3 поредни седмици биха стрували значително по-скъпо на държавата. И докато от ГЕРБ настояват за промени в 
Изборния кодекс и опция за хартиен вот, то председателят на парламента Ива Митева защити изцяло машинния вот. 
До разговори за третия мандат все още не се е стигнало в парламента, няма сигнали и от президентството, че от там може 
да инициират, а повечето партии вече говорят за предсрочни избори. 
Изборите за президент най-вероятно ще бъдат през ноември - това обсъдиха днес на председателски съвет в парламента. 
"По-скоро обединението е за ноемврийските дати и това е седми ноември, 14 ноември. Знаете, че трябва да има една 
седмица минимум за втория тур. 21 ноември е последната дата за втори тур предвид сроковете по Конституция", 
заяви председателят на Народното събрание Ива Митева. 
И от ГЕРБ, и от БСП смятат, че е най-добре да има избори 2 в 1 - президентски и парламентарни. 
"Три поредни недели и допълнително оскъпяване означават минимум 65 милиона, на фона на 130, които са заложени 
сега в актуализацията на бюджета за избори, според мен 200 милиона да плати българският данъкоплатец е ужасно 
много", каза Десислава Атанасова, председател на ПГ на ГЕРБ. 
"Не дай боже наистина да стане тежка Ковид ситуация - три седмици подред да ходят хората на избори според мен 
би предизвикало ниска избирателна активност", коментира Корнелия Нинова, председател на ПГ на "БСП за България".  
"Дали ще е две в едно или последователно - няма значение, ако изборите не са честни. Важно е да са честни", допълни 
Тошко Йорданов, председател на ПГ на "Има такъв народ". 
От ГЕРБ смятат, че решението на проблемите около машинния вот е да се приемат предлаганите от тях промени в Изборния 
кодекс с възможност за гласуване и на хартия. 
"При всички случаи се печатат бюлетини, за последните избори отпечатаните хартиени бюлетини са били на 
стойност 7 милиона и половина", добави Десислава Атанасова от ГЕРБ. 
Председателят на парламента Ива Митева и от "Изправи се БГ! Ние идваме!" защитиха изцяло машинния вот. 
"Недействителните бюлетини бяха намалени в пъти. 86 000 бяха на 4 април, сега в момента са около 13 000", каза 
председателят на Народното събрание Ива Митева. 
"Има опити от страна на ПГ на ГЕРБ да настоява отново да бъде отворен Изборният кодекс, да бъдат върнати 
хартиените бюлетини. Смятам, че тази важна стъпка, която Народното събрание направи - избори само с машини, 
трябва да не бъде отменяна. Тази възможност за честни избори да не бъде проиграна", подчерта Мая Манолова, 
председател на ПГ на "Изправи се БГ! Ние идваме". 
От "Демократична България" посочиха проблем между ЦИК и "Сиела" за машините. 
"Оказа се, че софтуерът не е ясно дали е собственост на "Сиела", отбеляза ген. Атанас Атанасов от ПГ на 
"Демократична България". 
Около 9 милиона не са платени от ЦИК на "Сиела" по предишен договор. Но и двете страни дадоха заявка: 
"Тази част от софтуер, която още не е предадена на ЦИК, да бъде предадена, да се приключи с изпълнението на този 
договор, остатъкът от цената, която дължи ЦИК да бъде изплатена, така че по доброволен начин да уредим  
взаимоотношенията", заяви председателят на ЦИК Камелия Нейкова. 
Ако на последните избори един човек е гласувал средно за минута, то при евентуален вот 2 в 1, ще е необходима минута 
и половина, изчисляват от ЦИК. "Сиела" могат да осигурят и допълнителни машини за около 6 милиона лева. 
"Ние сме предложили възможност да се закупят още 1 200 машини и е въпрос на 2-3 дни уточняване дали не могат да 
станат 2 000 или малко над 2 000 машини", каза Веселин Тодоров, изпълнителен директор на "Сиела Норма". 
По другата гореща тема - Ива Митева заяви: Никой не е говорил с нея за идеята на други формации да бъде кандидат-
премиер. 
"Аз смятам, че човек трябва да си тежи на мястото. Смятам, че човек трябва да е там, където е най-добре 
подготвен", подчерта председателят на парламента Ива Митева. 
От БСП още нямат отговори на поканите за разговори. 
"Надеждата умира последна. Трябва да опитаме с разум и разговори пък каквото стане", допълни Корнелия Нинова 
от БСП. 
"В тази покана казват, че не трябва да има политически изявления и да се избягва политиката, и да минем на практицизъм, 
а самата покана е предизборен политически жест, защото колеги в парламента има бюджетна комисия, там са експертите 
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на всички партии. Бюджетът няма да го решавам аз или Корнелия Нинова, защото не сме специалисти. Тази среща е 
абсолютно безсмислена", подчерта Тошко Йорданов от "Има такъв народ". 
"Ще го обсъдим на група, не мога да изразявам лично мнение сега. Бюджетът е изключително важен и трябва да се търси 
консенсус да бъде приет", допълни ген. Атанас Атанасов от "Демократична България". 
"Ние сме готови да участваме в абсолютно всякакви разговори, които са инициирани от политическите формации 
извън ГЕРБ и ДПС", каза още Мая Манолова от "Изправи се БГ! Ние идваме!". 
От ДПС не коментираха темата. 
 
√ ЦИК: Готвим се за сценарий "Избори 2 в 1"  
Ние мислим по въпроса ако изборите са в 2 в 1, подготвяме се за този сценарий. Тези дни ще бъде направен анализ на 
изборите на 11 юли в колко избирателни секции са гласували повече от 400 избиратели, например, така че да се помисли 
за обезпечаване на секциите с допълнителен брой машини. 
Това заяви в "Денят започва" председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова. 
Ако изборите са 2 в 1, ще се наложи да се закупят допълнителни машини, смята тя. Но трябва да се види и какви са 
възможностите на производителя. Нейкова допълни, че Веселин Тодоров от "Сиела Норма" вчера е казал на 
председателския съвет, че има готовност "Смартматик" да осигури между 1200 и 2400 машини. 
"Към този момент няма решение "Сиела Норма" да е доставчикът на допълнителните машини, но те са възможен 
изпълнител предвид опита, който имат. Софтуерът все още не е предаден в цялост на ЦИК. Имаме спор със "Сиела 
Норма" по този въпрос, който мислим, че доброволно ще бъде разрешен", коментира председателят на ЦИК. 
На въпрос дали ще им стигне времето, тя заяви, че времето е такова, каквото за всички избори. Не по-късно от 60 дни от 
изборния ден трябва да се насрочат изборите. 
"За ЦИК е важно колкото се може по-скоро да разберем датата на изборите и какви ще са те с оглед на това да 
започнем колкото се може по-рано с организацията на изборния процес. Не трябва да се мисли как да бъде облекчена 
изборната администрация, тя е назначена, за да свърши своята работа. Целта е избирателите да могат спокойно 
да упражнят своя глас, да имат достатъчно технологично време и разбира се, достатъчен период за разяснителна 
кампания", категорична беше Камелия Нейкова. 
Личното ѝ мнение е, че за предишните избори са имали нужда от още време. 
Тя обясни, че общата плансметка за парламентарните избори на 11 юли е била 57 млн. А бюджетът, който е разходван от 
ЦИК, е около 23 млн., като тук се включват около 10 млн. - цената за допълнителния брой машини. Така че този разход 
най-вероятно ще се повтори, ако се купят допълнителни машини - обобщи председателят на ЦИК. 
"Вероятно ще се увеличи възнаграждението на членовете на избирателните комисии. Практиката, когато сме имали 
избори 2 в 1, 2011-а година имаше такава ситуация, 2016-а имахме избори с национален референдум, с около 50% се 
увеличаваше възнаграждението на секционните избирателни комисии", обясни Нейкова. 
Според нея при избори 2 в 1 ще се спести от логистиката - веднъж ще се зареждат избирателните секции, няма да се 
повтарят много от дейностите, но трябва да се помисли много за технологичното време за всеки избирател. 
На въпроса колко биха стрували избори 2 в 1, Камелия Нейкова заяви, че може да се отговори след разговор с 
Министерството на финансите. 
"Информацията, която имаме ние, е че се предвижда в този законопроект за допълнение и изменение на Закона за 
държавния бюджет 133 млн., но аз се запознах със законопроекта, те са предвидени за произвеждане на президентски 
избори в два тура. Мисля, че дори изборите да са 2 в 1, този бюджет е достатъчен", каза председателят на ЦИК. 
Личното ѝ мнение е, че смесеното гласуване - с хартия и с машина, не е добър вариант. 
Какво каза тя за гласуването в чужбина - вижте във видеото. 
 
√ Министерският съвет предлага университети да издават съвместни дипломи  
Две или повече висши училища да обучават студенти заедно и да издават съвместни дипломи. Това предвижда 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, приет от Министерския съвет вчера. 
С промените Министерството на образованието и науката насърчава сътрудничеството между висшите училища чрез 
създаване на съвместни мултидисциплинарни специалности. Студенти, записани в тях, ще изучават отделните дисциплини 
в различни университети. Висшите училища ще използват общи ресурси и академичен капацитет за подготовката на кадри 
по професии, изискващи знания и умения от различни области, които са важни за развитието на икономиката и 
обществото. Това ще повиши качеството и ефективността на образователния процес. 
Законопроектът урежда условията и реда, при които университетите ще сключват споразумения за съвместно обучение. 
Специалностите са от нерегулираните професии в професионални направления, за които всяко висше училища има 
акредитация, съответстваща на неговата част от съвместното обучение. 
Условията за приема, периодите на обучение, разпределението на средствата за издръжка и издаването на дипломите ще 
се уточняват в споразумение, чието съдържание е посочено в проекта на закон. 
Приемът ще се осъществява в рамките на утвърдените места за професионалното направление на координиращото висше 
училище. Университетите ще могат да издават съвместни дипломи за завършена образователно-квалификационна степен. 
С друга промяна се дава възможност образователна и научна степен "доктор" да се придобива чрез работа по 
научноизследователски проект. Докторантите трябва да се обучават в продължение на поне три години в редовна форма 
с договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта. В същото време те ще получават 
заплащане според извършената от тях работа и условията на договора. То може да е в пъти над сегашната докторантска 
стипендия от 500 лв. 

https://bntnews.bg/news/cik-gotvim-se-za-scenariy-izbori-2-v-1-1166842news.html
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"Проектните" докторанти ще се приемат след обявяване на конкурс по всяко време на годината извън утвърдените от 
Министерския съвет бройки за съответната година. 
С предложените промени в Закона за висшето образование ще се ускори подготовката на специалисти, включително в 
мултидисциплинарни области. Те ще помогнат и за израстването на млади изследователи, които са необходими за 
разширяване на научната дейност в страната и за развитие на иновативна икономика. Успоредно с това ще се стимулира 
свързаността между висшите училища за постигане на по-високо качество на преподаването и научните резултати. 
 
√ Част от договорите за АМ "Хемус" може да се окажат незаконосъобразни  
Част от договорите за изграждането на автомагистрала "Хемус" могат да отпаднат, ако не отговарят на законовите 
изисквания. Това обяви финансовият министър Асен Василев, който беше изслушан на парламентарната комисия за 
ревизия на предишното управление. 
По данни на държавното дружество "Автомагистрали", компанията може да изпълни само 3 км от "Хемус", а е поела 
ангажимент за 133 км. 
Ако те декларират, че не могат да го извършат, ние трябва да преминем към обществени поръчки, с които трябва 
да го извършим, заяви Ивайло Денчев, и.д. изпълнителен директор на Агенция "Пътна инфраструктура". 
Все пак има и други две възможности - да бъдат изпълнени започнатите поръчки с промяна на законодателството или да 
се увеличи капитала на "Автомагистрали", за да може да изпълни поетите от него ангажименти. 
"Частта, където има незапочнали дейности трябва да се види какви са възможностите за връщане на авансите, 
целта е да си минат по нормалния ред през закона за обществените поръчки и да си спазваме закона", каза 
служебният министър на финансите Асен Василев. 
Държавното дружество "Автомагистрали" е избрано без конкурс да построи магистралата, но тя пък е преотдала тази 
дейност чрез други договори, които са уж за доставка. 
"Там строят наемателите, наемодателите, които са за доставка на материали и специфични дейности, каза Иван 
Станчев, изпълнителен директор на "Автомагистрали". 
Именно това е и нарушението на Закона за обществените поръчки. 
"Агенцията по обществени поръчки издаде методическо указание, да поясни за неразбралите закони, съвсем ясно и в 
картинки как трябва да се прилага", обясни Асен Василев. 
Събраните документи по случая с "Автомагистрали" са предадени на прокуратурата. 
 
√ Министерство на земеделието е заложило 110,5 млн. лв. в актуализацията на бюджета  
Екипът на Министерството на земеделието, храните и горите е спазил законоустановената процедура и е подал своето 
предложение за актуализация на секторния бюджет към Министерството на финансите на 26.07.2021 г, съобщиха от 
пресцентъра на Министерския съвет. 
Мотивираното предложение за промяна на бюджета беше изготвено на база разчети и анализ на потребностите. 
Предложеното изменение е в размер на 110,5 млн. лева и е за осигуряване на финансови средства за държавно 
подпомагане в сектор „Земеделие“. То е насочено към разрешаване на специфични проблеми на земеделските стопани 
чрез прилагане, както на мерки с компенсаторен и превантивен характер, така и на мерки за насърчаване 
конкурентоспособността на отрасъла и стабилизиране доходите на фермерите, в условията на задълбочаващата се 
пандемия и все по-реалните рискове от нова вълна на пандемията през есента. 
Заложените средства, в размер на 110,5 млн. лева, са обосновани в две основни направления: 
- 70 млн. лева за подкрепа на секторите: животновъдство и растениевъдство, свързани с преодоляване на негативните 
ефекти от пандемията от COVID-19 
Тези средства ще могат да бъдат насочени към земеделските стопани, в съответствие с действащата „Временна рамка за 
мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. 
Предоставянето им е обвързано с нотификация на държавна помощ пред службите на Европейската комисия. 
Сумата от 70 млн. лева е съобразена с изплатените средства през 2020 г. в подкрепа на двата сектора чрез използването 
на инструмента de minimis. Тъй като за 2021 г. е достигнат националният таван за предоставяне на помощи de minimis чрез 
Временната рамка се предоставя възможност за оказване на финансова подкрепа на засегнатите стопани. 
- 40,5 млн. лева за съществуващи държавни помощи, насочени към компенсиране на щети от неблагоприятни климатични 
събития и болести по растения и животни, както и за актуализиране бюджетите на съществуващи инвестиционни схеми за 
подкрепа, с оглед стартиране техния прием през 2021 г. 
 
√ Здравното министерство отговори на ВАП за действията срещу COVID-19  
Здравното министерство отговори на запитването на Върховната административна прокуратура относно предприетите 
действия за ограничаването на разпространението на COVID-19. 
Те обясниха, че планът за справяне с пандемията не е административен акт и решения за въвеждане на мерки се вземат 
след доклад на държавния здравен инспектор и заповед на министъра. 
За популяризирането на ваксините от ведомството заявиха, че има бюджет за информационни кампании по различни 
канали. Относно контрола от министерството обявяват, че има издадена заповед за засилени проверки от три 
министерства още на 6 август. 
По-рано служебното правителство удължи извънредната епидемична обстановка с три месеца. 
Вижте целия отговор на Министерството на здравеопазването ТУК. 
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√ COVID и туризъм: Кой поема грижата за болните туристи?  
Над 100 са заразените туристи по българското Черноморие от началото на август. Повечето от чуждите туристи го разбират 
в края на почивката си, когато правят тест, за да се прибират в родината си. Така се налага чужденците да търсят място за 
14-дневната си изолация. 
В началото на август 19-годишен шведски турист си направил тест за COVID-19 преди да се прибере в родината си. Той се 
оказал положителен и понеже младежът е организирал почивката си сам, трябвало сам да намери място, където да бъде 
по време на карантината. Момчето имало късмет, защото в хотела му предложили стая, при това за тяхна сметка. 
"Всички имаме деца и моето дете, ако е в чужбина и му се случи такова нещо, и аз ще се съсипя, ако знам, че няма къде 
да отиде. Намерихме лекар, който идваше и го преглеждаше, защото знаем, че понякога се влошават внезапно и 
трябваше да бъде под лекарско наблюдение, но той беше много дисциплинирано и възпитано момче и дори не направи 
опит да излезе от стаята си", заяви Стела Деянова, хотелиер в курорта "Златни пясъци". 
Туристите, които сами организират почивките си, трябва сами да намерят място за престой, докато са в карантина. 
"Тези, които са индивидуални туристи, вече на собствени начала си търсят място, в което да си изкарат домашната 
изолация. Ако не успеят да намерят - се обръщат към собствените си посолства", допълни Цеца Янкова, главен 
секретар на РЗИ-Варна. 
Когато престоят на туристите е организиран, туроператорът поема грижата за тях, ако се разболеят от COVID-19. 
"Да издават допълнителни ваучери за престоя, ако застраховката има такъв ангажимент с туристите или да 
направят връзка на застрахователя с хотелиера, а туристът, ако няма такава застраховка, той носи ангажимент 
и той носи отговорност за допълнителните нощувки", добави Стойка Терзиева, мениджър на хотел в курорта 
"Слънчев бряг". 
Според изискванията всеки хотел трябва да има стая, в която да настанява туристи, болни от COVID-19. Тя трябва да е 
максимално отдалечена от останалите помещения. Как изглежда това в един конкретен случай. 
"Пълна дезинфекция направихме на асансьора, дръжки, навсякъде, където той би имал контакт. След настаняването 
в апартамента, той 14 дни не излезе. Бельо, хавлии, храна, абсолютно всичко го обслужвахме чрез маса, като 
служителите, които пренасят било то бельото или инвентара му, са с ръкавици и маски за еднократна употреба", 
каза още хотелиерът Павлин Косев. 
Когато има изолирани туристи в хотелите, контрол осъществяват служителите в тях. За всички останали отговарят 
здравните инспекции и полицията. 
 
√ Започват засилени проверки за спазване на мерките по курортите  
Полицията и инспектори от РЗИ-Бургас започват засилени проверки по спазване на противоепидемичните мерки в 
курортите. Припомняме, че Бургаска област от седмица е в червената зона, а това, което щабът реши на последното си 
заседание, е да увеличи контрола. 
Екипи на полицията и на РЗИ вече са пред заведение в центъра на Созопол, за да проверят спазват ли се мерките. 
Инспекторът от РЗИ-Бургас д-р Поля Желева обясни в "Денят започва", че е имало две деца, едното от които не е носело 
правилно маската. Тя каза, че от РЗИ правят проверки и без полицията. 
"Управителят трябва да дойде в РЗИ и да ни представи всички документи - как е организирал, какви са правилата в 
обекта му, има ли имунизиран персонал, няма ли", допълни д-р Желева. 
Тя коментира, че в заведението, което проверяват в момента, има дезинфектант без обозначение и най-вероятно се налива 
от някъде в голямо количество, затова трябва да се провери какво съдържа. 
"Отстоянието от масите трябва да е поне метър и половина. В момента е добре, но вечер, когато има пикови 
моменти, струпване на хора, трябва да има дежурен персонал, който да ограничи това струпване", каза още д -р 
Желева. 
По думите ѝ това е най-големият проблем през целия сезон - неспазването на никаква дистанция. Тя припомни, че във 
всички закрити обществени места да се носят маски, които покриват основата на носа. При струпване на много хора на 
открито също трябва да се носи маска. 
Проверяват се всички обекти с обществено предназначение. Проверките по курортите продължават, а по данни на РЗИ от 
началото на лятото на седмица се съставят по около 3 или 4 акта за нарушения. 
 
√ Афганистан и трите неизвестни  
През последните няколко седмици Афганистан отново привлече вниманието на международната общност. Съединените 
американски щати се изтеглиха преди първоначално обявения краен срок - 11 септември, но светкавичната офанзива на 
талибаните и сривът на 350-хилядната афганистанска армия (за който разузнаването на САЩ, по признанията на 
председателя на Съвета на началник-щабовете на САЩ ген. Майк Майли не е дало никакви предварителни индикации) 
поставят три въпроса. 
И, разбира се, като във всяка голяма криза и в тези събития има българска следа. 
Българската следа 
След като през изминалите няколко седмици 20 българи бяха евакуирани от Афганистан, стана ясно, че из хаоса и 
безвластието в Кабул тайно се придвижва друга, по-интересна, група българи. Бивши командоси от 68-а бригада 
"Специални сили", Фердинанд Костадинов и колегите му са частни контрактори, работещи за мултинационална 
охранителна компания, чиято цел е да опазят живота и здравето на европейките дипломати от мисията на ЕС в Кабул. С по 
две-три мисии в Афганистан и Ирак зад гърба си тези хора са в свои води. В последните дни преди евакуацията им през 
Катар Фердинанд и колегите му стават свидетели на смяната на режима за една нощ. 

https://bntnews.bg/news/specialno-za-bnt-razkaz-i-snimki-na-balgarin-zavarnal-se-ot-afganistan-1166569news.html
https://bntnews.bg/news/specialno-za-bnt-razkaz-i-snimki-na-balgarin-zavarnal-se-ot-afganistan-1166569news.html
https://bntnews.bg/news/specialno-za-bnt-razkaz-i-snimki-na-balgarin-zavarnal-se-ot-afganistan-1166569news.html
https://bntnews.bg/news/specialno-za-bnt-razkaz-i-snimki-na-balgarin-zavarnal-se-ot-afganistan-1166569news.html
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"Виждайки се с нашите интелиджънси, камерите, които заобикаляха нашето посолство на европейската делегация, 
просто чекпойнтовете, които бяха с полицаи, контролирайки трафика, влизаха в техните кабинки, така да кажа, 
преобличаха се, оставяха оръжията и излизаха с цивилни дрехи. Това за нас беше ясен знак, че вече трябва да се 
евакуираме." 
На 15 август е взето решение мисията на ЕС да бъде евакуирана. Охранителите получават "зелена светлина" от талибаните 
и използват отворил се в трафика коридор, за да евакуират дипломатите до летището. 
"Буквално 2-3 километра се минаваха за два-три часа, четири. А пък вече следобед ние се евакуирахме около 12 ч. на 
обяд вече бяхме готови да тръгнем от самата база. Даже бяхме закъснели и тогава буквално четири километра-пет 
може би - говоря за права линия - ние ги пътувахме шест-седем часа. Да, вярно в бронирани автомобили бяхме, под 
напрежение, вярно е в стрелба около нас, не по нас, но също местното население беше настроено зле и към нас, тъй 
като чупиха огледала, тъй като те си мислят, че ние сме техният проблем, но не, ние сме там да им помагаме." 
Българите са евакуирани с американски военен самолет през Кувейт за България. За професионални командоси 
обяснението за бързия колапс на афганистанската армия, получила в наследство от САЩ хиляди единици най-съвременно 
въоръжение, е просто: 
"Страх или някакви договорки. Страх може би, защото първият град, който беше превзет, всички военни бяха избити 
по-късно на площада. Оттам нататък тактиката им беше - звънят на полицейските управления и на кмета, казват, 
че утре идват, да кажем, 2000 човека да превземат един малък град или едно село. Всички военни и полицаи свалят 
оръжието и се изтеглят. В следващия момент се явяват 15 човека, които развяват флага на талибаните на 
кметството и на полицейския участък. Другият вариант е всеки един да се страхува, всеки един човек би се страхувал 
за неговото семейство да не бъде гонено или тормозено след това. Но наистина е необяснимо как може армия от, 
хайде, 100 000 да са били, над 200 000 човека с най-модерно въоръжение да не може да изчисти хора, които са 
въоръжени само със стрелково леко въоръжение до РПГ и се придвижват пеша или с някакви автомобили, които са 
неадекватни на техните." 
Ще останат ли САЩ след 31 август? 
През април президентът на САЩ Джо Байдън обяви, че американските войски ще се изтеглят до 11.09.2021 г. - точно 20 
години след атентата срещу кулите-близнаци и Пентагона. Когато в началото на юли американците напуснаха най-голямата 
си база в Афганистан - Баграм - за една нощ без предупреждение, стана ясно, че изтеглянето ще е факт по-рано. Вашингтон 
цели да изведе около 60 000 души от Кабул до края на месеца - минималният брой афганистанци, сътрудничили на 
съюзниците. До момента са изведени 48 000. Великобритания, по чието настояване Г7 заседава днес извънредно за 
Афганистан, се опитва да убеди Вашингтон да отложи изтеглянето до пълната евакуация на всички афганистанци, годни за 
това. Понастоящем на летището има разположени сили на САЩ, Великобритания, Германия и съюзници. Байдън обяви, че 
евакуацията може да бъде удължена, министърът на отбраната на Великобритания Бен Уолъс коментира, че на този етап 
това е малко вероятно, а талибаните отговориха, че, цитирам, "удължаването на окупацията" би предизвикало техния 
отговор. Какъв ще е той - не е далеч от ума. 
Ще бъде ли призната властта на талибаните? 
Г7 трябва да реши и дали да признае властта на талибаните или да установи друг тип взаимоотношения без признаване. 
Държавният секретар Антъни Блинкен обяви, че отношението на международната общност към режима на талибаните 
"ще зависи от делата, а не от думите им", а външните министри на НАТО ги призоваха да формират "приобщаващо и 
представително управление", включващо всички малцинства. Режимът има три вътрешни предизвикателства: 
съпротивата, която организират генерал Абдул Рашид Достум и избягали афганистански армейски формирования от 
Узбекистан; непримиримостта и готовността за въоръжена съпротива на Ахмад Масуд, син на убития от талибаните през 
2001 г. Ахмад Шах Масуд, който събира сили в долината Панджир; пари. Както ни сподели в личен разговор проф. Фахим 
Саддат, ръководител на катедрата по "Международни отношения" в Университета "Кардам" в Кабул, без западна подкрепа 
съпротивата на вечно оцеляващия генерал Достум и на Ахмад Масуд ще е обречена на неуспех. Без пари режимът няма 
да издържи дълго. Правителствените валутни резерви на Кабул в САЩ бяха замразени - около 9,4 милиарда долара, или 
една-трета от БВП на страната. Опиумните насаждения и търговията с хероин могат да издържат бойците, но не и да 
поддържат режима. Кой би протегнал ръка на режима? 
Кои геополитичeски играчи ще запълнят вакуума? 
Талибаните ("религиозните студенти") възникват като движение от младежи, обучавани в религиозни училища в Пакистан, 
по-късно обучавани и финансирани от Пакистанското военно разузнаване. Връзките са стари - от антисъветските движения 
в Афганистан през желанието на Исламабад да установи приятелски настроен режим в Кабул до намеса в 
междуплеменните конфликти в страната. Така или иначе Пакистан също няма финансовата мощ да укрепи режима на 
талибаните извън прякото военно финансиране. Русия не бърза да признава режима, но видимо смекчи риториката: 
"терористите" станаха "радикали", според руската информационна агенция ТАСС, за една нощ. Руското и китайското 
посолство не бяха засегнати, нито евакуирани от Кабул. Китайският интерес към Афганистан е свързан с възможността да 
установи пряка връзка с Иран, да улесни прокарването на единия от лъчовете на "Пътя на коприната" към Европа и пряко 
да влияе върху динамиката на геополитическите процеси в Средна Азия. Пекин има мощта и финансовата възможност да 
финансира установяването на режима на талибаните в дългосрочен план. 
Непотвърдена информация упорито мълви за споразумение между афганистанските военни командири и талибаните, 
сключено миналата година, за отказ от военни действия. Така или иначе интересните дни в Афганистан тепърва предстоят. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/ot-parvo-lice-kabul-prez-pogleda-na-profesor-fahim-sadat-1166247news.html
https://bntnews.bg/news/ot-parvo-lice-kabul-prez-pogleda-na-profesor-fahim-sadat-1166247news.html
https://bntnews.bg/news/ot-parvo-lice-kabul-prez-pogleda-na-profesor-fahim-sadat-1166247news.html
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Клуб Z 
 
√ Фактите за: Зеления пакт и кръговата икономика 
Как се справя България 
Вероятно няма човек, който не е чувал за кръговата икономика, но едва ли всеки разбира какво означава това. Всъщност 
ние ежедневно прилагаме тази идея на практика: като споделяме превоз с други хора, като събираме отпадъци разделно, 
като не се презапасяваме с храна или дрехи, които след това бързо изхвърляме.  
Кръговата икономика е нов начин на мислене 
Целта е максимално дългото използване на продуктите и природните ресурси. Досегашният икономически модел (т. нар. 
линейна икономика) разчиташе на агресивно добиване и използване на ресурсите за производство на продукти, които 
след употреба се превръщат в боклук. 
 

Източник Европейски парламент 
 
Днес линейната икономика вече не работи нито за бизнеса, нито за хората, нито за околната среда, защото ресурсите са 
ограничени и труднодостъпни. Добивът на суровини и производството на стоки се нуждаят от големи количества енергия, 
като същевременно водят до изхвърлянето на големи количества отпадъци. Всичко това води до замърсяване на 
природата и прахосване на суровините. 
Ако човечеството продължава да използва ресурсите по начина, по който сме свикнали досега, към 2050 година ще ни 
бъдат нужни ресурсите на три планети като Земята.  
По данни на Европейската статистическа служба (Евростат) към 2018 г. добивната промишленост и производството са 
отговорни общо за 37,2% от отпадъците в ЕС. Данни на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) сочат, че секторът за 
добив на ресурси причинява 50% от въглеродните емисии в глобален план, както и 80% от загубата на биологично 
разнообразие. Производството на материали, които се използват ежедневно, генерира около 45% от емисиите в ЕС. 
Същевременно годишно в съюза се изхвърлят повече от 2,5 милиарда тона отпадъци. 
Кръговата икономика предлага решение на тези проблеми чрез удължаване и затваряне на жизнения цикъл на продуктите 
– суровините да се използват отново и отново, което да доведе до по-малко потребление на енергия, минимално 
изхвърляне на отпадъци и значително по-малко замърсяване. Това може да стане чрез възможно най-дългото споделяне, 
заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващите материали и стоки.  
Преходът към кръгова икономика зависи от усилията на всички – бизнес, държавните и местните власти, и не на последно 
място – самите потребители.  
Планът за действие на кръговата икономика 
През март 2020 г. ЕК представи новия План за действие за кръговата икономика, който е един от основните градивни 
елементи на Европейския Зелен пакт. Планът предвижда мерки по отношение на целия жизнен цикъл на продуктите – от 
проектиране и производство до потребление, поправка, повторно използване, рециклиране и връщане на ресурсите 
обратно в икономиката на ЕС. Целта е да спечелят всички – да се увеличи конкурентоспособността на европейската 
икономика, да се дадат още права на потребителите, да се защити околната среда.  
Според данни на ЕС преходът към кръгова икономика ще засили иновациите и конкурентоспособността. Промяната 
има потенциал да добави 0,5% към брутния вътрешен продукт на ЕС и да създаде 700 000 работни места в Европа до 2030 
г. Не на последно място – потребителите ще получат достъп до по-устойчиви и икономични продукти. 
Правото на ремонт 
Една от ключовите идеи в плана е за т. нар. екодизайн – продуктите да се проектират по начин, който позволява те да 
бъдат ремонтирани, а не директно да се изхвърлят, както и вложените в тях ресурси да могат да се рециклират и използват 
повторно. Това означава потребителите да получат повече права, за да се насърчи устойчивото потребление. 

https://www.resourcepanel.org/bg/reports/global-resources-outlook
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Total_waste_generation
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Total_waste_generation
https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20151201STO05603/krghovata-ikonomika-kakvo-predstavliava-tia-i-zashcho-e-vazhna
https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2015/12/story/20151201STO05603/20151201STO05603_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://www.clubz.bg/edit
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20151201STO05603/krghovata-ikonomika-kakvo-predstavliava-tia-i-zashcho-e-vazhna
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Например, право на ремонт, както настоява Европейският парламент. “Правото на ремонт” включва редица предимства 
за потребителите: поправките да бъдат лесни, на приемливи цени и да се осъществяват по възможност у дома. 
През февруари 2021 г. Европейският парламент прие резолюция относно новия план за действие за кръгова икономика, с 
която препоръчва по-строги правила за рециклиране, разширяване на обхвата на Директивата за екодизайн, както и 
обвързващи цели за използването и потреблението на материали до 2030 г. 
В новия план за действие за кръговата икономика ЕК набелязва седем ключови сектора за изграждане на кръгова 
икономика.  
Електрическите и електронните отпадъци 
Електрическите и електронните отпадъци са най-бързо растящата група отпадъци. Към 2018 г. средно около 40% от тези 
продукти се рециклират в рамките на ЕС. Често срещана практика също така е в редица продукти да се вграждат дефекти с 
цел те да работят определен брой цикли, след което да се развалят. По този начин производителите принуждават 
потребителите да си купят нов продукт, а това води до допълнителното пилеене на ресурси и замърсяване на околната 
среда. 
По данни на Европейския парламент например средният потребител в ЕС купува нов мобилен телефон на всеки две 
години. В същото време делът на мобилните телефони, които се рециклират, е много нисък, поради което още през 2018 
г. евродепутатите настояха ЕК да включи повече продукти в обхвата на Директивата за екодизайна, сред които и 
мобилните телефони.  
В този сектор новият план за действие на ЕК цели да се удължи жизненият цикъл на продуктите – да могат да се ремонтират 
и употребяват повторно, като техните компоненти и софтуер бъдат усъвършенствани. Секторът е приоритетен за 
въвеждането на „правото на ремонт“. Предвиждат се нови регулаторни мерки за мобилните телефони, таблетите, 
лаптопите и зарядните устройства.  
България е една от водещите държави в ЕС по рециклиране на електрически и електронни уреди. През 2018 г. страната 
ни рециклира 66.7% от този вид отпадъци, или с повече от 25% над средното за съюза ниво. В световен мащаб обаче от 
този вид отпадъци се рециклират едва 17,4%, пише DW. В материала на медията може да видите видео за най-голямото 
сметище за електроуреди в света – това в Акра, столицата на Гана. 
 

 
Източник: Европейски парламент 

 
Пластмасовите отпадъци 
Всяка година в ЕС се генерират приблизително 26 млн. тона пластмасови отпадъци.  Към 2018 г. от тях се рециклират 
около 30%. Всички останали отпадъци от този вид отиват в сметищата, биват изгаряни или замърсяват почвите и водите. 
Предвидените мерки за пластмасовите отпадъци в новия план за действие се основават на европейската стратегия за 
пластмасите в кръговата икономика от 2018 г. Един от основните акценти е насочен към търсенето на решения за 
предизвикателствата около пластмасовите микрочастици, както и набавянето и използването на пластмаси на биологична 
основа и биоразградими пластмаси. ЕС също така прие мерки за намаляване на пластмасовите отпадъци в океаните. От 3 
юли 2021 г. в съюза вече е забранено производството на пластмасови продукти за еднократна употреба, а съгласно 
Зеления пакт до 2030 г. 55% от пластмасовите опаковки в ЕС трябва да се рециклират. 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20201119STO92005/ustoychiv-model-na-potreblenie-parlamentt-nastoiava-za-pravo-na-popravka
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_BG.html
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_RT130/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=a69be825-957e-473c-a81f-f02866dc9141
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20170629STO78621/parlamentt-predlagha-merki-za-po-dlgh-zhivot-na-produktite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180522STO04021/ekodizayn-na-produktite-poveche-ot-energhiyna-efektivnost
https://www.dw.com/bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B8/a-56336305
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20180830STO11347/kak-da-namalim-plastmasovite-otpadtsi-strateghiiata-na-es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0028
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20181005STO15110/plastmasata-v-okeanite-fakti-riskove-i-novi-merki-na-es
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България изпреварва средните за ЕС стойности и по този показател. Спрямо експертни оценки у нас се рециклират близо 
40% от всички пластмасови отпадъци, или с 10% над средното за съюза.  
Нов живот за старите дрехи 
Всяка година европейците употребяват около 26 килограма и изхвърлят около 11 килограма текстилни материали. В 
световен мащаб се рециклират по-малко от 1% от дрехите, а в ЕС 87% от този вид отпадък се изгаря или депонира. 
Междувременно т. нар. бърза мода води до производството на дрехи в големи мащаби, а това изисква изключително 
много ресурси – вода и земя за отглеждането на памук и други влакна. Показателно е, че за производството на само една 
тениска са необходими около 2700 литра прясна вода – количество, което би стигнало за питейните нужди на човек за две 
години и половина. Това води и до замърсяването на около 20% от водите – всяка година прането на синтетични материали 
освобождава около 500 000 тона пластмасови микрочастици в световния океан, или 35% от всички освободени първични 
пластмасови микрочастици. Освен това модната индустрия е отговорна за 10% от световните въглеродни емисии.  
Новият план за действие има за цел да стимулира пазара за устойчиви и „кръгови“ текстилни изделия, включително пазара 
за повторна употреба на такива изделия и нови бизнес модели. ЕК трябва да представи и насоки за разделното събиране 
на текстилните отпадъци, което държавите членки трябва да осигурят до 2025 г.  
 

Източник: Европейски парламент 
 
В България количеството текстилни отпадъци, които се изхвърлят на сметищата, са около 4% от общите отпадъци. Според 
анализ на състоянието на отпадъците у нас текстилните отпадъци представляват 5.4% от всички битови отпадъци. 
С последните промени в Закона зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe от тази година беше регламентирано пpoизвoдитeлитe и 
тъpгoвцитe нa дpexи и oбyвĸи дa ocигypят oпoлзoтвopявaнeто и peциĸлиpaнето на продуктите си. С мерките за 
предотвратяване образуването на отпадъци също така се насърчава повторната употреба на текстилните продукти. 
Законът въвежда и изиcĸвaнe ĸмeтoвeтe на общините дa cĸлючвaт дoгoвopи c opгaнизaции пo oпoлзoтвopявaнe нa тeĸcтил 
и oбyвĸи, така че да се намали депонирането на този вид отпадъци. В Националния план за управление на отпадъците 
2021-2028 също е посочено, че развитието на т.нар. „бърза мода” води до големи щети за околната среда както от гледна 
точка на производството, така от гледна точка на третирането на образуваните текстилни отпадъци. В този смисъл планът 
разглежда увеличаването броя на контейнерите/пунктовете за отпадъци от текстил с цел повторната им употреба като 
“адекватна добра практика”.  
По данни на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба годишно членуващите в 
организацията компании обработват около 35 тона ненужен текстил. Над 70% от дрехите са годни за повторна употреба и 
се връщат във веригата както у нас, така и извън страната. Част от негодния за повторна употреба текстил се преработва и 
рециклира. Друга част обаче се изгаря.  
По света все повече се налага практиката за наемане на дрехи. Например дънките – за производството на един чифт дънки 
са необходими 7000 литра вода, както и токсични химикали и багрила. Затова вече има компании, от които потребителите 
могат да си наемат нов чифт дънки, произведен от рециклирана материя. Когато дрехата се износи или просто омръзне на 
потребителя, той може да я замени за нова или да получи ваучер. А това е само един пример за кръгова икономика, що се 
отнася до текстилната индустрия. 
Строителните отпадъци 
В строителството се използват около 50% от всички добивни материали, като същевременно секторът е отговорен за над 
35% от общите отпадъци в ЕС. Емисиите на парникови газове, дължащи се на добива на суровини, производството на 
строителни продукти, строителните работи и санирането на сгради, представляват от 5 до 12% от общите национални 
емисии. По-ефективното използване на материалите може да допринесе за намаляването на тези емисии с 80%.  
Строителните отпадъци имат висок потенциал за рециклиране и оползотворяване. У нас те представляват 6.6% от всички 
производствени отпадъци. България също така отчита многократно по-ниски стойности от средните за ЕС по показателя 
килограм строителни отпадъци на жител на година – през 2016 г. средната стойност за ЕС е 1 730 килограма, а за България 
– едва 293 килограма.    
Според данни на Евростат през 2018 г. България е била на последно място в ЕС по оползотворяване на строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване. Индикаторът в статистиката отчита съотношението на строителни отпадъци и 

https://www.dw.com/bg/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/a-44079468
https://www.dw.com/bg/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/a-44079468
https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20201208STO93327/kak-tekstilnata-produktsiia-zamrsiava-okolnata-sreda-infoghrafika
https://www.economic.bg/bg/a/view/obshtinite-masovo-ne-reciklirat-tekstilnite-otpadyci
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9D%D0%9F%D0%A3%D0%9E-2021-2028/1.1%20Analiz%20otpadatsi%2008%2006%202021.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%202021/%D0%97%D0%A3%D0%9E.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9D%D0%9F%D0%A3%D0%9E-2021-2028/NPUO_2021-2028.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9D%D0%9F%D0%A3%D0%9E-2021-2028/NPUO_2021-2028.pdf
https://artshc.org/
https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/mud-jeans
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/built-environment_bg
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/built-environment_bg
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_wm040/default/map?lang=en
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отпадъци от разрушаване, които са подготвени за повторна употреба или рециклирани. За сравнение – през 2016 г. 
страната ни е била на 17-а позиция.  
Данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че България поддържа високо ниво на предоставените за 
оползотворяване отпадъци от строителството (в графата неопасни отпадъци). През 2016 г. строителните отпадъци у нас са 
били над 2 млн. тона, от които над 1,5 млн. тона (72%) са били предадени за оползотворяване. През 2018 г. строителните 
отпадъци у нас са спаднали с около 10 пъти до 192 964 тона, от които 142 622 тона (почти 74%) са били предадени за 
оползотворяване. През 2019 регистрираните от НСИ строителни отпадъци са още по-малко – 59 741 тона, от които 44 003 
тона (73.65%) са били предадени за оползотворяване. Трябва да се има предвид обаче, че част от строителните отпадъци 
се изхвърлят нелегално и не фигурират в официалната статистика.  
Според екологичното сдружение “За Земята” България не се е справила с европейската цел за минимум 70% рециклиране 
на строителни отпадъци към 2020 г. В коментара си във връзка с Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 
организацията настоява да се повиши контрола и ангажимента от страна на строителния сектор относно отпадъците и 
предлага да се въведат стимули за повторна употреба на материали от строителството.  
Акумулаторни батерии и превозни средства 
Очаква се глобалното търсене на батерии да се увеличи с 14 пъти до 2030 г. в сравнение с 2018 г. главно заради ръста на 
електрическия транспорт. За същия период се очаква 17% от глобалното търсене на батерии да бъде от страните членки 
на ЕС. А това може да направи съюза втория най-голям пазар за батерии в света, включително по отношение на 
производството. Следователно батериите, които са по-устойчиви през целия си жизнен цикъл, са от ключово значение за 
целите на Европейския зелен пакт.  
Новият план за действие за кръговата икономика предвижда ЕК да предложи нова регулаторна рамка за акумулаторните 
батерии, която да включва мерки за увеличаване на нивата на събиране и рециклиране на всички батерии и 
оползотворяването на ценните материали в тях.  
В Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 е посочено, че България се справя добре с рециклирането на 
негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), включително автомобилните, индустриалните и портативните 
батерии и акумулатори. По данни на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) през 2017 г. постигната средна 
степен на рециклиране на оловото в НУБА е 97% спрямо 65% година по-рано. През 2017 г. у нас са рециклирани 94% от 
останалите материали в НУБА, а през 2016 – 98%. 
Популярна практика на кръгова икономика в областта на транспорта е споделеното пътуване. Самоорганизирането на хора 
в социалните медии с цел споделяне на автомобила и разходите за пътуването е добре познато и у нас. Трудностите при 
регулирането на споделеното пътуване от страна на държавата идват от необходимостта да се прецени къде свършва 
споделянето и къде започва платената услуга, за да не може с тази практика да се злоупотребява в ущърб на транспортния 
бизнес и на потребителите.  
Отпадъците от опаковки 
Отпадъците от опаковки в Европа достигнаха рекордни стойности  - 173 килограма на глава от населението през 2017 г. 
Новият план за действие предвижда ЕК да предложи мерки, с които да се гарантира, че до 2030 г. всички опаковки на 
пазара на ЕС ще бъдат пригодени за повторна употреба или рециклиране. Други мерки в тази посока ще целят да се намали 
сложността на опаковъчните материали, включително броя на използваните материали и полимери. 
България е един от лидерите в ЕС по рециклиране на пластмасови опаковки. Според данни на Евростат за 2018 г. страната 
ни се нарежда на второ място по този показател с 59,2% рециклирани пластмасови опаковки, като лидер в статистиката е 
Литва с 69,3%. Средното ниво за съюза е 41,4%. Ако се вземат предвид обаче всички видове опаковки (хартиени, стъклени, 
метални и др.), България регистрира 60.4% дял на рециклирането при средна стойност за ЕС от 66,3%. 
 

https://www.nsi.bg/bg/content/2558/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8
https://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2021/03/npuo-2021-opinion-zwbg.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9D%D0%9F%D0%A3%D0%9E-2021-2028/NPUO_2021-2028.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2311
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9D%D0%9F%D0%A3%D0%9E-2021-2028/NPUO_2021-2028.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics#Waste_generation_by_packaging_material
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Източник Евростат 

 
Добър пример за кръгова икономика тук е дейността на някои компании, които преработват биоматериали за 
производството на опаковки, които впоследствие се разграждат напълно и в същото време обогатяват почвата. Добре 
познат пример от градинарството е използването биоразградими торфени саксии/чашки за засаждане.  
От фермата до трапезата 
За последните 30 години секторът на селското стопанство в ЕС е намалил емисиите си на парникови газове с 20%. Въпреки 
това секторът продължава да е отговорен за около 10% от емисиите в съюза, като около 70% от тях се дължат на 
животновъдството. В тези изчисления обаче не влиза отпечатъкът на производството, преработката, пакетирането и 
транспорта на храни. Междувременно около 20% от произведените в ЕС храни се разхищават, което води до допълнително 
замърсяване.  
Мерките в плана за действие за кръгова икономика в този сектор се основават на Новата стратегия на ЕС „От фермата до 
трапезата“. Стратегията предвижда намаляването на разхищението на храни в цялата хранителна верига с 50% до 2030 г. 
От своя страна, това би допринесло за по-ефективна борба с изменението на климата, защита на околната среда и 
опазването на биологичното разнообразие. Стратегията цели още до 2030 г. използването на пестициди да бъде намалено 
с 50%, използването на изкуствени торове да бъде намалено с поне 20%, както и 25% от земеделската земя да бъде 
обработвана по правилата за биоземеделие. 
С новия Регламент за повторното използване на водата пък ще се насърчи прилагането на кръгови подходи за повторно 
използване на водата в селското стопанство, както и по-ефективно използване на водните ресурси, включително в 
промишлените процеси. 
През 2018 г. в България са изхвърлени близо 500 000 тона хранителните отпадъци. От тях 57% са от домакинствата, а 
останалите – от производствените и преработвателните процеси, търговията и услугите. Данни за 2016 г. сочат, че 
българинът изхвърля 94 килограма хранителни отпадъци годишно.  
 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200519STO79425/ot-fermata-do-trapezata-strateghiiata-na-es-za-ustoychivi-khranitelni-verighi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200519STO79425/ot-fermata-do-trapezata-strateghiiata-na-es-za-ustoychivi-khranitelni-verighi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200519STO79425/ot-fermata-do-trapezata-strateghiiata-na-es-za-ustoychivi-khranitelni-verighi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0337
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9D%D0%9F%D0%A3%D0%9E-2021-2028/NPUO_2021-2028.pdf
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Изхвърлянето на храна е изключително вредно и замърсяващо околната среда. При гнието храната освобождава метан, 
който е в пъти по-вреден парников газ от въглеродния диоксид. Според доклад на ООН от 2019 г. човечеството изхвърля 
над 1 милиард тона храна годишно, което води до образуването на 10% от парниковите газове.  
В държави вече съществуват и много инициативи срещу разхищението на храна, както и специални законодателства срещу 
изхвърлянето на храна например от големите супермаркети. В Чехия големите вериги магазини са заставени да даряват 
непродадените храни на благотворителни организации, като глобите при нарушения достигат до 390 000 евро. 
Находчиви компании са открили различни начини за оползотворяване на хранителните отпадъци. Например да събират 
от заведения и магазини хранителни отпадъци като вече използваното смляно кафе, корите от портокалите, използвани 
за фрешове, и др. и да ги превръщат в подхранващи почвата вещества и дори козметични продукти. 
България и кръговата икономика 
В България преходът към кръгова икономика е отразен като дългосрочен приоритет в Националната програма за развитие: 
България 2030. Миналата година също така беше изготвена и национална Стратегия за преход към кръгова икономика 
2021-2027, с която правителството се ангажира да предприеме действия за създаването на по-устойчиви модели на 
производство и потребление. Действия в посока кръгова икономика са заложени и в Националния план за възстановяване 
и устойчивост на България от 2021 г.  
Скептични към разделното събиране на отпадъци 
Въпреки посочените добри примери и успехите на страната за рециклиране в някои сектори, данните от Националния план 
за управление на отпадъците 2021-2028 показват, че у нас периодично се наблюдава низходяща тенденция при 
рециклирането на битови отпадъци. През 2018 г. едва 31.5% от битовите отпадъци у нас се рециклират, вместо 
предвидените от държавата планове за 40% рециклиране. През 2017 г. делът е бил по-висок – 34.6%. Междувременно от 
2008 г.  насам делът на рециклираните битови отпадъци в ЕС непрекъснато расте, като през 2018 г. достига 47.4%. 
Скорошно проучване на “Nielsen Admosphere България” за “Капитал” сочи, че 1/3 от българите продължават да не събират 
разделно отпадъците си. Близо 65% от тях посочват като причина за това липсата на инфраструктура, а малко над 15% – че 
не са запознати със смисъла, ползите и възможностите от това.  
Повече от половината участници в проучването, които не събират разделно боклука си, смятат, че от това няма смисъл,  
защото дори да го правят, после всичките отпадъци отиват на едно място. Всъщност едва ли има някой, който да не е чувал 
това. Вече близо 20 години, след старта на практиката за разделно събиране у нас, изглежда, че този въпрос остава 
неразбран и води до липса на доверие в изградените системи и демотивира гражданите. В материал още от 2016 
г. “Дневник” обяснява какво се случва с т.нар. цветни контейнери – те се обслужват от различни типове камиони и по 
одобрен от местната община график. В общините също така работят различни системи: на някои места контейнерите са 
два вида – жълт контейнер за хартия, пластмаса и метал и зелен контейнер за стъкло; в други общини са три вида – плюс 
син контейнер само за хартия. Понякога при триконтейнерната система отпадъците от синия и жълтия контейнер наистина 
се събират от един камион, но след като се извозят, те се сепарират, като по този начин се избягва правенето на излишни 
курсове от големите камиони. Върху камионите и тяхната дейност също така се упражнява засилен контрол.   

https://www.clubz.bg/110783-izhvarlyame_nad_1_miliard_tona_hrana_godishno
https://www.dw.com/bg/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81/a-49082780
https://www.minfin.bg/bg/1394
https://www.minfin.bg/bg/1394
https://www.moew.government.bg/bg/strategiya-i-plan-za-dejstvie-za-prehod-kum-krugova-ikonomika-na-republika-bulgariya-za-perioda-2021-2027-g-10910/
https://www.moew.government.bg/bg/strategiya-i-plan-za-dejstvie-za-prehod-kum-krugova-ikonomika-na-republika-bulgariya-za-perioda-2021-2027-g-10910/
https://www.nextgeneration.bg/
https://www.nextgeneration.bg/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2021/08/12/4242201_ti_kak_si_izhvurli_bokluka/
https://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/04/25/2746396_za_kamionite_koito_izprazvat_cvetnite_kofi/
https://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/04/25/2746396_za_kamionite_koito_izprazvat_cvetnite_kofi/
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На въпрос “защо сортирате отпадъците си” 2/3 от участниците в посоченото горе проучване заявяват, че желаят да опазят 
околната среда, 46у5% – че искат да намалят обема на боклука, който отива в сметищата, а 32% – че искат да се включат в 
модела на кръговата икономика и материалите да имат нов живот 
Процедури срещу България и проблемът със сметищата 
Срещу България бяха образувани общо четири наказателни процедури от ЕК по пакета Кръгова икономика заради неуспеха 
на страната ни да въведе в националното си законодателство европейските изисквания по Рамковата директива за 
отпадъците. Към 15 юли тази година вече и четирите процедури са закрити.  
Проблемът със сметищата в страната обаче все още стои на дневен ред. В началото на 2014 г. ЕК заяви иск срещу България 
пред Съда на ЕС за това, че у нас продължават да функционират 113 общински депа, които не отговарят на изискванията 
на Директивата за депонирането на отпадъци. Сметищата трябваше да бъдат закрити още на 16 юли 2009 г. На 16 юли 2015 
г. България беше осъдена за това. Тези депа бяха закрити на 31 декември 2017 г. и следваше да бъдат рекултивирани до 
31 декември 2020 г.  
На 15 юли тази година ЕК отново уведоми България, че ще бъде изправена пред Съда на ЕС, този път – заради това, че 
страната ни не е рекултивирала 43 депа. Според Министерството на околната среда и водите това може да доведе до 
налагането на санкции – както еднократни, така и дневни – в “изключително големи размери”, предвид практиката на Съда 
на ЕС до момента. 
*Божидар Ангелов е докторант по медийна политика и право на ЕС в катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент 
Охридски“. Пътят му в журналистиката започва като стажант в телевизия BiT и регионалния център на БНТ в 
Благоевград. Редактор е в информационните сайтове News.bg и Money.bg, а по-късно става и водещ на новинарски 
блок на предаването Money.bg по телевизия Bulgaria ON AIR. Темата за борбата с дезинформацията и интересът му 
към проверката на фактите тръгват от президентските избори в САЩ през 2016 г. Година по-късно защитава 
магистърска теза на тема „Ролята на медиите за ограничаването на фалшивите новини (fact-checking)“ в 
магистърска програма „Е-Европа“. 
 
Мениджър 
 
√ Пазарът на труда започна трайно да се охлажда  
Безработните в България се увеличават по-бързо от назначените на нова работа за 8-ма поредна седмица. Това показват 
данните на НСИ към края на миналата седмица. 
За последно броят на новите назначения е бил по-голям от броя на новите безработни в края на месец юни – когато 
традиционно приключва кампанията по набиране на персонал за морските курорти. 
Всъщност преди настоящият период на стагнация в откриването на нови работни места имаше период от 11 поредни 
седмици от началото на април, в които новите назначения бяха повече от освободените от работа.   
През изминалата седмица броят на новите безработни е бил 4162, докато на постъпилите на работа – 3428. 
Най-много нови безработни през изминалата седмица са регистрирани в София град (392), Пловдив (391), Благоевград 
(285). 
Най-много нови постъпили на работа е имало в  София град (323), Благоевград (280), Пловдив (233), Велико Търново (164). 
 
√ Ива Митева не иска да е премиер  
Председателят на парламента Ива Митева не се чувства готова да бъде премиер. 
„Човек трябва да е там, където е най-добре подготвен. Един човек не може да усвои и да обикаля всички постове в 
държавата“, заяви тя. 
Тя направи този коментар след като бе посочена като подходящ човек да бъде премиер от съпредседателя на 
„Демократична България“ Атанас Атанасов и Николай Хаджигенов от ИБГНИ. „Моля, не ме спрягайте за този пост!“, 
призова Митева. 
Партията, която предложи Митева за председател на НС, - „Има такъв народ“ обяви, че дори и Митева да бъде посочена 
за премиер няма да подкрепи третия мандат за формиране на правителство. Подобна е позицията и на ГЕРБ. 
 
√ Парламентът отложи правилата за избор на нов управител на БНБ  
Депутатите отложиха гласуването на процедурни правила за избор на нов управител на БНБ, предаде БНР. 
Мандатът на гуверньора Димитър Радев изтече на 15 юли, като по закон той може да управлява централната банка до 
избор на нов ръководител. 
Предложения за отпадането на точката от дневния ред на парламента направиха от две парламентарни групи - БСП и 
„Демократична България“. 
„Избирането на ръководството на такъв орган предполага управляващо мнозинство, стабилно управление, спокойствие за 
избора. Докато не формираме правителство не е редно, има и други органи, регулаторни, и други, на които са им изтекли 
сроковете, това ръководството на банката може да си изпълнява функциите докато ние не си свършим нашата работа“, 
заяви от името на Левицата Румен Гечев. 
Атанас Атанасов от „Демократична България“ допълни становището със сходна аргументация. „Ние не можем тук да се 
разберем да изберем правителство, а почнахме да кадруваме в държавните органи. Така че като изберем правителство, 
нека тогава да влезе тая точка в дневният ред“. 
Народните представители решиха утре да обсъдят на първо четене актуализацията на бюджета, а днешният им пленарен 
ден ще протече с изслушване на министри. 

https://www.moew.government.bg/bg/ek-vze-reshenie-s-koeto-ste-iska-ot-suda-na-es-nalagane-na-finansovi-sankcii-za-nerekultiviranite-obstinski-depa/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_14_47
https://www.moew.government.bg/bg/ek-vze-reshenie-s-koeto-ste-iska-ot-suda-na-es-nalagane-na-finansovi-sankcii-za-nerekultiviranite-obstinski-depa/
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√ Правната комисия не прие доклада на Гешев за Бюрото за защита на свидетели  
Правната комисия в парламента не прие доклада за Бюрото за защита, представен от главния прокурор Иван Гешев.  
"Не съм изненадан", коментира той след гласуването. Гешев присъства на вчерашното заседание, свикано за преглед на 
дейността на бюрото през последната година и половина, а дискусията, включваща въпроси от депутатите, продължи 
близо 3 часа. На финала на заседанието Гешев отново призова депутатите да не го канят в последния момент. 
Не стана ясно как са гласували депутатите, тъй като председателят на комисията Андрей Михайлов не обяви резултатите. 
Гешев на няколко пъти обясни, че идеята за преминаване на бюрото към министерството на правосъдието ще доведе до 
трагичен резултат. Той подчерта, че вероятно ще бъдат променени заплатите, ще има реваншизъм, ще бъдат сменени и 
шефовете на бюрото.  
Акцията на прокуратурата в президенството миналата година беше една от най-обсъжданите теми на заседанието. Тошко 
Йорданов от ИТН обвини Гешев, че е превърнал Бюрото за защита на свидетели в "лична преторианска гвардия и 
нахлувайки в президентството". Оценката беше дадена миналата година, когато хората протестираха шест месеца, искайки 
оставката ви точно заради това ви действие, обърна се Йорданов към Гешев.  После добави, че законите се прилагат 
избирателно. "Няма разследване за кюлчета и за Мата Хари, вие си затваряте очите за едно, а си ги отваряте за друго", 
обвини още Йорданов и изрази убеждението си, че въпреки съпротивата на Гешев, ще започне изваждането на Бюрото за 
защита от прокуратурата и връщането към изпълнителната власт     
"Може би сгреших, че не обясних каква е ситуацията с влизането на Бюрото по защита в президенството", каза Гешев в 
отговор на въпрос от депутата Крум Зарков, също свързан с акцията в президентството. Той допълни, че няма нахлуване, а 
влизане на 4-има служители с разрешение на две съдилища и след разговор с главния секретар на президенството 
Димитър Стоянов. 
"Съжалявам, че прокуратурата не даде адекватен отговор и това е лично моя вина. Но ако с 4 човека успеете да превземете 
държавно учреждение, то тогава има сериозен пробив в националната сигурност", допълни Гешев. 
От ликвидирането на Бюрото за защита ще спечели само мафията и сериозно ще бъде затруднена борбата с престъпността, 
коментира още преди началото на заседанието главният прокурор. Той отбеляза, че се надява следващия път депутатите 
да не го поканят 1 час преди заседанието на комисията и обясни, че е бил поканен днес в 9 часа сутринта чрез телефонно 
обаждане и за малко можело да не успее да стигне. 
Той на няколко пъти повтори, че Бюрото по защита е най-ефикасната структура от този вид в страната. И цената от неговото 
ликвидиране щяла да бъде платена от българските граждани. 
Защо лидерът на "Демократична България" Христо Иванов отново не е присъствал на изслушването на главния прокурор 
Иван Гешев в правната комисия на парламента, попита с пост в Туитър още преди края на заседанието зам.-шефът на "Има 
такъв народ" Тошко Йорданов. "Както каза моят колега Станислав Балабанов: Второ изслушване на Гешев - втора липса на 
Христо Иванов! А нали му беше най-върлия противник? Или?", гласи още туита на Тошко Йоданов. Припомняме, че 
докладът на Гешев, обсъждан днес в комисията е най-вече по повод внесения от От "Демократична България" има внесен 
законопроект Бюрото да премине към правосъдното министерство. 
 
√ Прокуратурата пита здравните власти какво се случва с мерките срещу COVID-19  
Върховна административна прокуратура е изискала информация от министерството на здравеопазването какви действия 
се предприемат за ограничаване на разпространението на COVID-19 и на какъв етап е готовността за прилагане на трета 
ваксинационнa доза на желаещите, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. 
„Предвид значително нарастващия брой на активни случаи на пациенти, заболели от COVID-19, и във връзка с множество 
запитвания от граждани, в т.ч. медици и представители на образователната сфера, постъпващи във Върховна 
административна прокуратура, на основание чл. 145, ал.1, т.1 от ЗСВ прокуратурата изиска информация от служебния 
здравен министър - какви действия се предприемат за ограничаване на разпространението на вируса в страната“, се казва 
в съобщението. 
„Едва близо 16 % от населението в страната е ваксинирано и предвид тези данни служебният здравен министър следва да 
отговори на ВАП, какво е извършено до този момент от Министерство на здравеопазването, за да може до хората да 
достигне адекватна информация относно ползите от имунизация срещу COVID-19, което да промени нагласите и да повиши 
интереса към ваксините. Изискана е информация дали МЗ е отправяло запитване до ЕМА, касаещо поставянето на трета 
доза на ваксината срещу вируса и извършени ли са други действия в тази насока“, пишат от прокуратурата. 
От държавното обвинение искат да знаят и какъв контрол за прилагане на противоепидемичните мерките извършва 
здравното министерство предвид „множеството сигнали в публичното пространство за неспазването“ им. 
ВАП иска информация какви мерки ще бъдат прилагани в учебните заведения, детските градини и центровете за подкрепа 
на личностно развитие за гарантиране живота и здравето на техните обитатели. 
„ВАП пита и защо, въпреки нарастващата заболеваемост в страната, към момента не са въведени предвидените в 
Националния оперативен план мерки за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, както и предвидени ли са съответните 
социални, икономически и финансови механизми, които следва да обезпечат въвеждането на мерките и функционирането 
на лечебните заведения за болнична помощ в извънреден режим. ВАП изисква и информация за това дали МЗ е осигурило 
необходимите лекарствени и помощни медицински средства за COVID отделенията на болниците“, завършва 
съобщението. 
 
 
 



22 

 

√ С още три месеца удължават извънредната епидемична обстановка 
Извънредната епидемична обстановка у нас ще бъде удължена с три месеца. Това съобщи на брифинг служебният здравен 
министър Стойчо Кацаров. Така мярката остава поне до края на месец ноември. 
„Основанията за това са, че страната ни навлиза в нова пандемична вълна“, каза той и допълни, че в момента страната ни 
регистрира ръст на броя на заразените и на хоспитализираните. Повече за ситуацията с COVID-19 за последното 
денонощие четете тук. 
Срокът е обоснован с това, че средната продължителност на една пандемична вълна - такива, каквито бяха регистрирани 
и у нас и в други страни през последната година, е около два месеца и половина, разясни Кацаров. Той допълни, че се 
взема предвид и „особената политическа ситуация“, както и неяснотите около това колко време ще продължи да работи 
настоящото Народно събрание. 
„Тримесечният срок дава достатъчно гаранция за сигурност и възможност за прилагане на противоепидемични мерки“, 
отбеляза още служебният здравен министър. 
Най-късно до утре наобяд ще бъдат оповестени насоки за действие в училищната и предучилищната мрежа за действие в 
епидемична среда, съобщи служебният министър на образованието Николай Денков 
Последното удължаване на извънредната обстановка е от края на юли, когато бе определен срок до 31 август. 
 
√ БНБ очаква чувствителен ръст на българския износ  
Външното търсене на български стоки и услуги ще отчете на годишна база значителен растеж през третото и четвъртото 
тримесечие на 2021 г. Такава прогноза прави БНБ в своя тримесечен „Икономически преглед“ на БНБ. Обзорът е на база 
данни данни към края на първото полугодие на 2021 г. 
„Ефектът от ниската база през 2020 г. има съществен принос за тази динамика. Прогнозата е съставена въз основа на 
допускането, че ограничителните мерки в България и в другите страни – членки на ЕС, ще бъдат поетапно премахнати през 
втората половина на 2021 г. 
По последни данни на НСИ българският износ от началото на 2021 г. до края на май възлиза на общо 26 млрд. лв., което е 
близо с 20% повече на годишна база. Сред основните ни търговски партньори най-голям растеж в българския износ има за 
страни от Европейския съюз: Германия (4,3 млрд. лв. износ, 19% ръст), Румъния (2,4 млрд. лв. износ, ръст 27%), Италия 2 
млрд. лв. износ, ръст 37%, Гърция 1,6 млрд. лв. износ, ръст 16% и Белгия 1 млрд. лв. износ и ръст от 26% на годишна база. 
При третите страни най-голяма е динамиката в износа към Китай (43% ръст, 973 млн. лв.), Република Северна Македония 
(33% ръст, 369 млн. лв.), Сърбия (34% ръст, 491 млн. лв.), Турция (1,75 млрд. лв., ръст 16%).   
Също така през втората половина на 2021 г. БНБ очаква на годишна база положителното салдо по текущата и капиталовата 
сметка да нарасне спрямо нивото му в края на 2020 г. Това ще се определя от прогнозираното увеличение на нетните 
приходи от пътувания и транспортни услуги при допускане за поетапно отпадане на мерките срещу разпространението на 
COVID-19. 
В същото време през втората половина на годината растежът на депозитите на неправителствения сектор в банковата 
система слабо ще се забави в съответствие с прогнозираното постепенно засилване на икономическата активност и на 
частното потребление, се казва още в прегледа. „Предвижданото нарастване на вътрешното търсене, все още ниските 
лихвени проценти по кредитите и положителните перспективи за пазара на жилища ще благоприятстват растежа на 
кредита за частния сектор през прогнозния хоризонт“, пишат още в БНБ. В последните 12 месеца обемът на одобрените 
ипотеки се е увеличил с 1,7 млрд. лв., тоест с около 150 млн. лв. всеки месец. 
 
√ ЕЦБ скоро ще ревизира нагоре икономическите си прогнози  
Европейската централна банка може да ревизира нагоре своите макроикономически прогнози за Еврозоната. Това заяви 
в сряда вицепрезидентът на централната банка Луис де Гиндос. 
Това може да стане още в следващите няколко дни, добави той по време на събитие, организирано от вестник Diario de 
Navarra в Памплона, Испания. 
Де Гиндос обясни, че "положителните показатели" за третото тримесечие на годината са позволили ЕЦБ да промени своите 
прогнози. 
"След няколко дни ЕЦБ ще публикува отново своите икономически прогнози, като всеки път, когато ги актуализирахме, 
това беше към по-добро. Това може да се случи отново“, посочи той, цитиран от Ройтерс. 
Икономическата експанзия в еврозоната продължава да показала голяма устойчивост, като последните показания от 
бизнес проучване на агенция IHR Markit подчертават, че голяма част от летния оптимизъм е запазен с наближаване края 
на третото тримесечие. 
Изявлението на вицепрезидента на ЕЦБ показва известна увереност, като се има предвид заплахата от прекъсвания на 
доставките, нарастващия натиск върху разходите и новата вълна на Covid-19, провокира от по-заразния Делта вариант. 
Високите нива на ваксинация в Европа изглежда компенсират част от тревогите, свързани с поредната Covid вълна, но 
проблемите с прекъсванията на веригите за доставки и засилващият се ценови натиск си остават като сериозен повод за 
безпокойство относно представянето на европейската икономика през следващите месеци. 
Трябва обаче да се има предвид, че очакваните завишени макроикономически прогнози няма да означават много за ЕЦБ 
и едва ли ще доведат до промяна на настоящата силно стимулиращ политика на банката, тъй като тя продължават да се 
ангажират с тезата, че растящата инфлация е само "временна". 
 
 
 

https://www.manager.bg/covid-19/tri-oblasti-sa-s-nad-200-novozarazeni-s-covid-19?fbclid=IwAR3M7EgdBVpuc6Y-BtyGnQSeZOLEXM8hHxSs-Uio-UD9qWPu026tS1Ypr9c
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√ "Алиталия" спира да лети от 15 октомври  
От 15 октомври, италианската авиокомпания „Алиталия” създадена през 1947г., прекратява полетите си. Причината е 
натрупаните огромни загуби от близо 700 милиона евро годишно. Приемник на "Алиталия" ще бъде нова държавна 
авиокомпания под името ИТА ( ITA) – Италия Въздушен Транспорт. 
Съобразно изискването на ЕС, между старата и новата авиокомпания не бива да има никаква връзка и приемственост, 
което означава, че ИТА трябва да участва във всички търгове за поемане на  необходимите дейности, предаде БНР. 
Държавата ще инвестира в нея до 2023-а година над 1,3 млрд. евро. Като начало компанията ще разполага  с 52 самолета, 
чийто месечен наем ще е над 6 милиона евро.  
ИТА стартира с персонал от 2800 души, докато  над 7000 служители, пилоти и стюарди на „Алиталия” са безработни към 
фонда за съкратените работници.  
Новата авиокомпания трябва да започне продажбата на билети чрез своя сайт www.itaspa.com, който всеки момент ще 
заработи.  
Над 200,000 пътници с билети на „Алиталия” за полети след 15-и октомври ще могат да получат обратно парите си или да 
заменят  полета с друг на  компанията до 14 октомври. За защита на потребителите, правителството отпусна фонд от 100 
милиона евро.  
 
√ Германски съд отхвърли иска на Норд стрийм за освобождаване на "Северен поток-2" от газовата директива на ЕС  
Съд в германския град Дюселдорф отхвърли иска на консорциума Норд стрийм (Nord Stream AG) за освобождаване на 
газопровода "Северен поток-2" от изискванията на актуализираната газова директива на ЕС. Това съобщи за ТАСС в 
телефонен разговор говорителят на съда Петер Шюц. 
Норд стрийм се опита да оспори решението на германския мрежов регулатор, който през май миналата година отказа 
освобождаването на съоръжението от газовата директива. Федералната мрежова агенция се обоснова, че газопроводът 
не съответствал на необходимия критерий - не е приключило изграждането му към необходимата дата, 23 май 2019 
година, пише БТА. 
Компанията Норд стрийм 2 обърна внимание, че понятието "завършване на проект" трябва да се разглежда по-широко, а 
не само от гледна точка на строително-техническите процеси. От компанията са на мнение, че към момента на влизане в 
сила на новите правила вече са били направени милиардни инвестиции на базата на предишната правна ситуация. Този 
аргумент беше отхвърлен от германския мрежов регулатор. 
Съдът в Дюселдорф днес застана на страната на мрежовия регулатор. Решението на съда няма отношение към процеса на 
изграждане на "Северен поток-2", който трябва да приключи тази година, отбелязва ТАСС. Измененията, приети в Газовата 
директива в началото на 2019 година за рекордно кратки срокове, имат за цел тръбопроводите, преминаващи през 
морската икономическа зона на страни от ЕС, да бъдат обхванати от третия енергиен пакет на общността, който задължава 
операторите да резервират 50 процента от капацитета на съоръженията за алтернативни доставчици на гориво. 
 
√ Афганистан може да стане огнище на тероризъм, предупреди Меркел  
Афганистан може да се превърне  в огнище на тероризъм след като НАТО изтегли окончателно войските си от страната. 
Такива опасения сподели германският канцлер Ангела Меркел в реч пред Бундестага, предадоха международните 
осведомителни агенции. 
Затова, по думите ѝ, международната общност трябва да поддържа диалог с талибаните, за да бъде защитен напредъка в 
Афганистан, постигнат в послдените 20 години. Този напредък включва достъп до основни стоки, 70% от афганистанците 
вече имат достъп до питейна вода като само преди десетилетие този процент е бил 20, а 9 на всеки 10 в страната имат и 
електрозахранване, спрямо двама на десет през 2011 година, изброи Меркел, цитирана от Ройтерс. 
"Целта ни трябва да е да запазим възможно най-дълго промените, които постигнахме през последните 20 години в 
Афганистан", отбеляза канцлерката пред Бундестага. "Международната общност трябва да води диалог с талибаните и по 
този въпрос. Талибаните са реалност в Афганистан. Тази нова реалност е горчива, но ние сме длъжни да да я посрещнем", 
каза тя. 
Оставам твърдо убедена, че никакво насилие, никаква идеология не могат да спрат жаждата за справедливост и мир, заяви 
още Меркел и даде публично обещание, че Афганистан няма да бъде забравен. 
Германия ще се опита да помогне на афганистанците, които работиха с войниците и хуманитарните ни организации и 
желаят да напуснат Афганистан, дори след прилючването на оглавената от САЩ военна операция за евакуация на 31 август, 
отбеляза още тя. 
"Прекратяването на въздушния мост в близките дни не бива да се смята за край на усилията за защита на афганистанците, 
които са ни помагали, и за подпомагане на афганистанците, оказали се в още по-критична ситуация след завземането на 
властта от талибаните", каза Меркел пред германския парламент. 
"Затова работим интензивно на всички равнища за намирането на начин да защитим хората, които ни помагаха, 
включително с цивилната операция на летището в Кабул", допълни тя. 
 
√ Световната банка спира финансирането на Афганистан  
Световната банка замрази плащанията за своите проекти в Афганистан заради завземането на властта от талибаните преди 
седмица и половина, предаде ДПА. 
„Ние спряхме плащанията в операциите си в Афганистан, внимателно наблюдаваме и оценяваме ситуацията в съответствие 
с нашите вътрешни политики и процедури“, заяви говорител на учреждението. 

https://bnr.bg/post/101517743/alitalia-spira-da-leti-ot-15-i-oktomvri-novata-aviokompania-e-ita
https://bnr.bg/post/101517743/alitalia-spira-da-leti-ot-15-i-oktomvri-novata-aviokompania-e-ita
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От Световната банка отбелязаха, че са „дълбоко загрижени“ за ситуацията в страната и продължават да се консултират с 
международната общност. Базираната във Вашингтон финансова организация е важен донор на проекти за развитие на 
Афганистан. Оттам съобщават, че са предоставили помощ на обща стойност почти 5 млрд. долара от 2002 г. до април тази 
година. 
През февруари имаше 12 проекта в Афганистан с обем от около 940 млн. долара. 
Миналата седмица Международният валутен фонд също обяви, че преустановява сътрудничеството с Афганистан за 
неопределено време. 
 
√ Европа ще "воюва" с Китай за метали  
ЕС готви план за подкрепа на своите производители, за да се конкурират с китайските компании на пазара на редки метали. 
Европейските фирми ще получат евтино финансиране и компенсация за по-високи разходи за суровини, съобщи Ройтерс, 
позовавайки се на два свои добре информирани източника. 
САЩ, ЕС и Обединеното кралство се стремят да разширят производството на свръхсилни магнити, използвани в 
електрически превозни средства и вятърни турбини, за да намалят зависимостта от Китай в тази област, който в момента 
доминира в сектора. Европейските компании заявяват, че не могат да се борят с китайските конкуренти, които получават 
субсидии, равняващи се на една пета от суровините им, и благодарение на тази подкрепа осигуряват 90 процента от 
световния пазар на магнити. 
В края на 2020 г. ЕС създаде Европейския алианс за суровини (ERMA), за да обезпечи наличности от редица критично важни 
за  прехода към зелена енергия минерали. ERMA има за цел да създаде своя собствена индустрия за добив и преработка 
на редки земни елементи и магнити, за да се справи с уязвимостта, пораждаща се от всяко прекъсване на доставките от 
Китай. 
Германската компания Vacuumschmelze (VAC), единственият голям производител на постоянни магнити в западното 
полукълбо, е готова да разшири своя завод за производство на магнити за растящата индустрия на електромобили в 
Европа, но иска да се увери, че подобен ход има жизнеспособно бизнес основание. „Китайските производители на магнити 
получават 25 процента по-евтини суровини, отколкото ние“, казва Бернд Шлиде, ръководител на звеното за постоянните 
магнити във VAC. "За да се постигнат равни условия, ЕС трябва или да запълни тази празнина, или да обмисли глоби за 
внос на магнити. Лично аз бих предпочел първия вариант. ", казва той 
В Европа има още три малки производители на постоянни магнити, докато в САЩ такива изобщо липсват в промишлен 
мащаб. Китай е готов да направи много, за да запази лидерството си на пазара на редки земни метали. Само преди дни, 
на 17 август стана известно, че правителството на КНР може да започне да си сътрудничи с талибаните за достъп до 
металните находища на Афганистан. 
 
√ Зелен старт и вчера на европейските борси. На Уолстрийт - рекорди 
С ръстове за втори ден стартираха основните индекси на водещите фондови борси в Европа в началото на вчерашната 
сесия. В Париж САС 40 прибави 0,28 на сто до 6683,18 пункта при предпазлива търговия преди конференцията на 
централните банкери в Джексън хоул и възможни сигнали за развитието на паричните политики, съобщи Франс прес. 
Индексът Dax във Франкфурт нарасна с 0,02 на сто до 15 908,82 пункта, според онлайн информация на борсовия оператор. 
Лондонският FTSE 100 се повиши с 0,13 на сто до 7134,96 пункта.  
Рекорди на Уолстрийт 
Оптимистичните нагласи на инвеститорите следват зелената вълна на Уолстрийт. С ръстове на котировките и рекорд на 
един от основните индекси приключи сесията на Нюйоркската фондова борса вчера. По-
широкообхватният индекс Стандард енд Пуърс 500, регистрира 50-и рекорд от началото на годината, като добави над 6 
пункта, или 0,15 процента, към стойността си до равнище от 4486 пункта. предаде Ройтерс. Причините са пълното 
одобрение от лекарственият регулатор в САЩ на ваксината срещу ковид на американската компания Пфайзер (Pfizer) и 
германския й партньор Бионтех (BioNTech), както и липсата на негативни фактори. 
Високотехнологичният Насдак също завърши сесията на рекордно ниво, като нарасна със 77 пункта, или 0,52 процента, до 
15 019 пункта. Промишленият индекс Дау Джоунс се повиши с 30 пункта, или 0,09 процента, до 35 366 пункта. 
В Токио инвеститорите се втурнаха към печалби 
Покачването на Уолстрийт повлия положително и на токийската борса, която закри стабилно, с незначителен спад. 
Позитивното начало на сесията, подкрепяно от рекордните стойности на Уолстрийт снощи, преобърна тенденцията си, тъй 
като инвеститорите се втурнаха към печалби след покачването на котировките през изминалите два дни, предаде Киодо. 
Водещият индекс Никкей-225 отстъпи със 7,30 пункта или 0,03 на сто до 27 724,80 пункта. Най-силно поевтиняха акциите в 
търговията на дребно и производството на целулоза и хартия, а най-много поскъпнаха книжата на производителите на 
желязо и стомана и на транспортно оборудване. 
На валутния пазар в Токио доларът се котираше за 109,69-74 йени спрямо 109,76-78 йени в края на вчерашните търгове. 
Еврото се разменяше за 1,1752-1756 долара и 128,96-97 йени спрямо 1,1737-1739 долара и 128,83-87 йени. 
Цените на петрола  
се понижиха в азиатската търговия след силното поскъпване през последните два дни на фона на намаляването на една 
четвърт от доставките в Мексико и данните за по-малко случаи на заразени с КОВИД-19 в Китай, най-големият вносител на 
суровината, предаде Ройтерс. 
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол понижи цената си с 25 цента или 0,4 на сто до 67,29 долара 
за барел. Лондонският сорт Брент от Северно море поевтиня с 22 цента или 0,3 на сто до 70,85 долара за барел. 
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И двата референтни сорта поскъпнаха с около 8 на сто от началото на седмицата, заличавайки повечето загуби от 7-дневния 
период на спад преди това. Цените се повишиха най-вече заради загубата от над 400 000 барела на ден от доставките в 
Мексико заради пожар на петролна платформа. Спадът на котировките миналата седмица се дължеше на опасенията, че 
разпространението на силно заразния вариант Делта на коронавируса в Азия ще забави икономическото възстановяване 
на региона. 
Търсенето в САЩ, най-големият потребител на петрол в света, изглежда остава силно според последните данни на 
Американския институт по петрола. Те показаха спад на петролния резерв от 1,6 милиона барела през седмицата, 
приключила на 20 август, докато анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха понижение от 2,7 милиона барела. 
Официалните данни на Службата за енергийна информация за петролния резерв на САЩ ще бъдат публикувани по-късно. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Афганистанци в София - момчета с литър кола в ръка пред НДК 
в. Монитор - Двоен скок на детското порно в нета заради пандемията 
в. Телеграф - След като областите пламнаха в червено: Ковид отмени Съединението 
в. Труд - Президентството крие документите за К. П. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Изборите на 14 ноември, макар ГЕРБ да хареса героичната дата 7-и 
в. 24 часа - България готова да пусне 3-а игла, щом ЕС разреши 
в. 24 часа - ЕК вероятно ще осъди България за сметищата 
в. Монитор - Природният газ скача с над 17% 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Пламен Павлов, историк: Нашите мюсюлмани не са нито на Турция, ното на Саудитска Арабия, нито на 
талибаните в Афганистан 
в. Монитор - Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета на България и 
директор на 119-о СУ: Първокласниците не могат да постигнат образователни резултати, ако започнат онлайн 
в. Телеграф - Ексбаретата от СОБТ Иван Янкулов: Бежанската вълна ще ни залее до месец 
в. Труд - Финансистът Любомир Дацов пред "Труд": Има достатъчно пари в бюджета 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Повече избори, по-малко избиратели. Партиите се разделят и по оста "за и "против" Радев 
в. Монитор - Малките крачки в борбата с детската порнография 
в. Телеграф - Черна работа за бели работници 
в. Труд - Инфлацията - враг пред портата 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Председателят на ЦИК Камелия Нейкова - има ли проблеми за провеждането на избори при различните 
сценарии? 

- Десислава Атанасова - какво предлагат от ГЕРБ за изборите? 
- В четвъртата вълна - въпроси и отговори за ваксините - директорът на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. 
- На живо - спазват ли се противоепидемичните мерки по Черноморието и какви са глобите? 
- След трагичен инцидент в София - къде падат мълниите и как да се предпазим? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- В хода на четвъртата вълна- какъв е планът за действие на здравните власти? - главният държавен здравен 

инспектор доц. Ангел Кунчев. 
- Контролът по Черноморието се затяга. На живо - спазват ли се мерките срещу COVID-19? 
- След като мълния уби млад мъж в парк в София. Какво трябва да знаем за гръмотевичните бури? 
- Броени дни преди старта на „Игри на волята: България"- предизвикателствата пред състезателите в новия сезон. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 26 август 
София. 

- От 11.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще удостои изявени дейци на 
културата с Почетния знак на президента. 

- От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 14.30 ч. в зала 3 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по външна политика ще 

проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала „Запад" на Народното събрание Комисията по енергетика и климат ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала 1 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по културата и медиите ще 

проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по образованието и 

науката. 
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- От 15.30 ч. в зала 4 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията за пркото участие на 
гражданите и взаимодействието с гражданското общество ще проведе заседание. 

- От 16.30 ч. в зала 242 на Народното събрание на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията 
за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и 
достъпа до данните по Закона за електронните съобщения ще проведе заседание. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в зала „22-ри Септември" на Общината председателят на Общинския съвет Радослав Тасков ще даде 
пресконференция. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 ч. в залата на Община Бургас на втория етаж ще се състои пресконференция Волейболен клуб „Дея спорт" 
ще представи своите планове за началото на волейболния сезон. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 ч. хотел „Черно море", конферентна зала „Черно море", ще се проведе работна среща на Националната 
рибарска мрежа с представители на науката. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 до 12.00 ч. в зала „Добротица" в Спортен комплекс „Простор" ще се проведат работни срещи с арменски 
производители. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 ч. акцията ще стартира пред общината в Пловдив доброволци на Българския червен кръст (БЧК) ще 
раздават информационни брошури за безопасността и ефективността на ваксините. 

- От 12.30 ч. в кв. „Капана" доброволци на Българския червен кръст (БЧК) ще раздават информационни брошури за 
безопасността и ефективността на ваксините. 

*** 
Сопот. 

- От 17.30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов" ще се проведе публична дискусия за прогнозните разходи към бюджета 
на Общината за 2022 г. за културен календар, компенсации за автобусни превози, осветление и озеленяване. 

*** 
Стара Загора. 

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

- От 14.30 ч. в зала 203 на община Шумен ще се проведе извънредно заседание ПК ЗСП за готовността на лечебните 
заведения за справяне с четвърта вълна на коронавирус. 

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

