
1 

 

 
 

 
 

 
 

 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Novinite.bg 
 
√ Публиката определя кой е най-добрият работодател на България за 2021  
Публичен вот ще определи най-добрия работодател в България в специална категория на водещите награди за най-добър 
работодател Career Show awards 2021. Отворено е гласуване, в което всеки може да се включи и да подкрепи едни от 
водещите работодатели у нас, взели участие в конкурса. 
За престижното отличие “Работодател на публиката” се състезават над 80 компании. Всеки желаещ може да подкрепи до 
трима от своите фаворити тук: https://careershow.bg/awards/vote/. 
Гласуването започва днес и ще продължи до 3 септември. Победителите в Career Show Awards 2021 ще бъдат обявени на 
14 септември. 
Освен в категория “Работодател на публиката”, Career Show Awards отличава най-добрите работодатели, успешните 
стратегии и практики в сферата на Човешките ресурси в над 50 категории. 
“С всяко следващо издание на Career Show Awards ставаме свидетели на все по-креативни и смели проекти за развитие 
работодателската марка на компаниите. Редица ангажиращи и вдъхновяващи стратегии за приобщаване, развитие и 
задържане на таланти демонстрират високо ниво на управление на човешкия капитал. Повишеният интерес към категория 
“CSR стратегия” е ясен знак, че компаниите инвестирати ясно осъзнават приноса си към общественото и икономическо 
развитие. Щастливи сме, че можем да дадем гласност на успешните стратегии в посока създаването на благоприятна 
работна среда у нас”, коментира Симона Харизанова, съосновател на Career Show. 
За отличие в Career Show Awards тази година са подадени над 370 кандидатури, като най-популярните категории сред 
работодателите са: “Стратегия за обучение и развитие”, “Стратегия за социална отговорност”, “Стратегия "Здраве и 
уелнес", “Вдъхновяваща работна атмосфера”. 
Победителите в Career Show Awards ще определи престижно жури от признати експерти с дългогодишен опит в различни 
сфери на бизнеса и обществения живот. Сред членовете на журито са инж. Васил Велев - Председател на УС на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България; Стамен Янев - Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции; Цветан 
Симеонов - Председател на УС на Българската търговско-промишлена палата; шеф-готвачът и предприемач Силвена Роу; 
продуцентът Андрей Арнаудов и други доказани професионалисти от различни сфери. 
С най-добрите работодатели на България ще можете да се срещнете лично по време на водещото кариерно експо Career 
Show 2021 на 29 септември В Sofia Event Center и на-30 септември онлайн. На събитието ще разберете повече за работната 
атмосфера и кариерни възможности във водещите компании в България и Европа. Участието в Career Show 2021 е напълно 
безплатно след задължителна регистрация: https://careershow.bg/register/ 
 
БНР - Радио Видин 
 
√ Реален ли е ръстът на икономиката в края на лятото? 
''Актуално'' в ''Посоките на делника'' 
Икономиката на България бележи ръст с 9,6% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо съпоставимия период на 
миналата година, сочат експресни данни на Националния статистически институт. Според тях реалният ръст на брутния 
вътрешен продукт (БВП) надхвърля сривът от преди година, когато беше най-продължителното затваряне на икономиката, 
предприето от правителството в опит да ограничи разпространението на COVID-19. Тогава експресните оценки показаха 
8,2%. Потъването на икономиката, регистрирано преди година, беше невиждано от 90-те години на миналия век. А данните 
на НСИ показват, че такъв отскок, както сега не е отчитан никога. Подобрява ли се бизнес климата в страната ни и кой 
отрасъл има основна заслуга за това? Износът и вносът се възстановяват почти напълно от срива миналата година, показват 
данните на НСИ. Първият расте с 20,3%, а вторият с 28,6%. Но тъй като годишното покачване на импорта надхвърля 
експорта, приносът на външната търговия към БВП е отрицателен. На тримесечна база икономиката нараства с 0,4%. Какво 
показва статистиката за Северозападна България- разговаряхме с Цветан Цветков, началник отдел Видин към 
Териториалното статистическо бюро Северозапад. 
"Има леко завишение, спрямо оборотитe от предходната година. По месеци можем да кажем, че месец март има 
завишение спрямо февруари, но горе- долу е на нивото на месец януари, докато през месеците май и юни увеличението е 
най- осезаемо. В сравнение със същия период на предходната година, също се наблюдава такова увеличение и там 
данните показват, че то е по- осезаемо."- обясни Цветан Цветков. 
Потърсихме Иван Сергисов, регионален представител на Асоциацията на индустриалния капитал за Северозападна 
България. 

https://careershow.bg/awards/vote/?utm_source=pressrelease&utm_medium=media
https://careershow.bg/register/?utm_source=media&utm_medium=novinite
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"При всички положения има ръст, но за съжаление той е пиков, тоест днес го има, а утре го няма. Няма една относително 
постоянна тенденция, за да бележим ръст. В нашия отрасъл- машиностроене, металообработка и изобщо преработка има 
определен ръст, но точния процент не мога да коментирам, но въпросът е дали тази тенденция може да е трайна и да 
бъде само пикова ... В нашата област имаме много сериозно увеличение на базовите цени на металите, електроенергията 
и така нататък, които няма как да не дадат отражение за третото и четвъртото тримесечие. Как да станем по- 
конкуретноспособни на европейския пазар, за който постоянно изнасяме , при положение, че нашите цени няколко пъти 
по- високи от цената за потребление в Германия например."- уточни Иван Сергисов и поясни, че и политическата ситуация 
в страната се отразява допълнително негативно върху работата на бизнеса в Северозапада. 
Видинчани са категорични, че не могат да бъдат сигурни в данните, изнесени от Националната статистика. Според някои 
от тях има известно съживяване на икономиката ни: 
"Според мен този ръст се дължи на това, че миналата година беше затворена икономиката ни, буквално не работеше 
заради COVID-19. Сега нещата се пораздвижиха и просто полека си влизат в ритъм ... Като цяло всички отрасли оказват 
влияние върху този ръст, но според мен търговията е основният ... Аз мисля, че тук нищо не се е променило. От три години 
съм в Чехия ... Въобще това не е възможно, каква икономика, тук какво работи? ... Туризмът върви много тази година, по 
морето е пълно."- коментираха видинчани. 
Туризмът, като че ли отбеляза своето голямо завръщане това лято на бизнес картата на страната ни. След принудителното 
затваряне на сектора заради пандемията през миналата година какво казват днес представителите на бранша- 
разговаряхме с Павлина Илиева, председател на обединение "Бъдеще за туризма". 
"Думата "туризъм" е многопластова и всъщност това, което вие виждате в нашата част за туризма- скок спрямо миналата 
година, когато всичко беше умряло, да имаше повече работа, ако това имаме предвид под скок. За връщане към нормални 
нива все още сме много далече, ако изобщо можем да говорим за такива. Единствено морският ни туризъм тази година 
успя да работи и то на капацитет, който наистина е далеч от нормалните нива. Въпросът е, че ценовият клас, на който се 
работи беше много по- нисък отколкото стандартно, хотели се наложи да работят на много по- ниски цени спрямо 
себестойността, която имат, за да могат да оцеляват и да поддържат персонала си. За изключително краткия период от 
месец и половина едва ли би могло да се каже, че се е върнал туризма."- коментира Павлина Илиева, председател на 
обединение "Бъдеще за туризма". 
От данните на НСИ става ясно, че най- голям принос за растежа на БВП има крайното потребление, където е отбелязан ръст 
от 6,7%. С първата ревизия от 7 септември, обаче ще разберем дали двигателят са по- скоро разходите на домакинствата 
или на правителството. Значително расте и брутното капиталообразуване (4,2%), което може да се дължи както на частни, 
така и на държавните инвестиции. 
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл към материала. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНР 
 
√ Президентът връчва на БСП третия мандат за правителство  
Президентът Румен Радев ще връчи в 9,30 часа третия проучвателен мандат на третата по численост парламентарна група 
в 46-ото Народно събрание - "БСП за България". Така ще бъде направен последен опит за сформиране на редовно 
правителство в рамките на този парламент. 
Лидерът на социалистите Корнелия Нинова каза още, че е възможно министри от служебния кабинет да бъдат поканени 
за участие в редовно правителство и изключи ДПС от преговорите. 
До връчването на третия мандат се стигна след неуспеха на "Има такъв народ" да състави кабинет с кандидат-премиер 
Пламен Николов при първия опит и след отказа на втората по численост парламентарна група на ГЕРБ-СДС, чийто кандидат 
за премиер Даниел Митов върна втория мандат веднага, след като го получи. 
Президентът Румен Радев проведе допълнителни консултации с парламентарните групи в рамките на конституционната 
процедура. 
Държавният глава подчерта относно третата, последна възможност за съставяне на правителство: 
"За да сполучим при този мандат, се иска диалог и то активен, се изисква компромис, изисква се консенсус. Остава един 
трети мандат, който ни дели от това да имаме или да нямаме правителство". 
За разлика от първите два мандата, третият се връчва на избрана от президента парламентарна група. 
Председателката на БСП Корнелия Нинова обяви, че парламентарната група на партията ще проведе разговори с ИБГНИ, 
"Демократична България" и "Има такъв народ". 
"Разчитам на тях, на разум, на обективна преценка дали е необходимо редовно правителство. Ако преценят, че не е, това 
е тяхно решение, разбира се. Но ние сме длъжни да опитаме", каза Нинова. 
Лидерката на социалистите беше категорична, че тя няма да е кандидат за премиер и смята, че за поста не трябва да бъде 
номиниран партиен лидер. 
От "Демократична България" коментираха, че решението дали ще участват в преговори за бъдещ кабинет с БСП ще бъде 
прието от колективните органи на коалицията. 
Партия "Има такъв народ" няма да подкрепи правителство с мандата на БСП дори за министри да бъдат предложени хора, 
свързани с партията,но ще участват в разговори, ако бъдат поканени. 

https://bnr.bg/vidin/post/101518000/realen-li-e-rastat-na-ikonomikata-v-kraa-na-latoto
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От "Изправи се БГ! Ние идваме" заявиха, че ще участват в преговори, но с условието да бъдат приети техните приоритети 
и в разговорите да не участват ГЕРБ-СДС И ДПС. 
ГЕРБ и ДПС заявиха, че няма да подкрепят правителство с мандат на социалистите. 
 
√ Гласуват на първо четене актуализацията на бюджета  
Актуализацията на държавния бюджет трябва да бъде гласувана на първо четене в пленарната зала. Депутатите вече 
одобриха промените в бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Здравната каса, но последните 
разисквания по промените в държавния бюджет ще се проведат тази сутрин, след което ще последва гласуване. 
Основните критики към предложения от служебния кабинет проект за актуализация на бюджета са свързани с 
недостатъчната сигурност, че очакваните постъпления от плана за възстановяване наистина ще пристигнат в хазната, както 
и че не се подпомагат ключови сектори. 
Парламентарно представените политически сили изразиха намерения да направят множество предложения между първо 
и второ четене. 
Искане за такива промени има и от служебния кабинет. В четвъртък министър Асен Василев заяви, че когато станат готови 
разчетите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната за необходимите им допълнителни 
средства за посрещане на мигрантската криза, той ще ги предостави на председателя на ресорната комисия Любомир 
Каримански и очаква от него да ги внесе между двете гласувания. 
Като цяло промените в консолидираната рамка предвиждат свиване на дефицита до 3,6 на сто. 
След работата си по бюджета, депутатите ще посветят времето си на парламентарен контрол. 
В него ще участват редица министри, но първи на въпроси ще отговаря премиерът Стефан Янев. 
 
√ Комисията за контрол над службите прие на първо четене и двата проекта за промени в Закона за НСО 
Парламентарната комисия за контрол над службите прие на първо четене и двата проекта за промени в Закона за 
Националната служба "Охрана". Проектите са на "Има такъв народ" и "Изправи се БГ! Ние идваме". 
 С тях се предвижда ограничаване на кръга от хората, които ползват охрана и специализиран транспорт от службата. 
Според приетите предложения от комисията се предвижда службата да охранява само президента, премиера и 
председателя на Народното събрание. 
Извън този кръг остават главният прокурор, президентската администрация, членовете на Министерския съвет и кмета на 
София. 
Остър спор предизвика отпадането на охраната на патриарха. Генерал Емил Тонев, началник на НСО, настоя патриархът да 
се охранява: 
„Аз предлагам да се обмисли възможността този човек да бъде охраняван. Православието е религията в Конституцията. 
Оттам нататък считам, че патриархът е като символ на държавата, в крайна сметка, но след като вие го приемате по друг 
начин, гласувайте го“. 
 
√ Комисията по отбрана в НС внася предложение за допълнителни средства за охрана на границата с Турция  
Между първо и второ четене на бюджетната актуализация депутати от парламентарната комисия по отбраната ще внесат 
предложение за отпускане на допълнителни средства за охрана на границата с Турция. 
Представителите на всички парламентарни групи в комисията се ангажираха партиите им да излязат с общо становище за 
нуждата на министерството на отбраната да бъдат отпуснати необходимите пари. 
По-рано вчера служебният министър Георги Панайотов обяви, че между 400 и 700 военни ще се включат в охраната на 
границите ни с Турция и с Гърция предвид очакваната бежанска вълна от Афганистан. 
А служебният премиер Стефан Янев ще бъде изслушан днес по въпроса в пленарната зала на Народното събрание. 
 
√ Янев представя допълнителните мерки за охрана на границите заради очакваната бежанска вълна  
Допълнителните мерки за охрана на границите на България предвид очакваната бежанска вълна от Афганистан, ще 
представи пред депутатите премиерът Стефан Янев. 
След заседанието на кабинета в сряда,  Янев съобщи, че България ще даде убежище на до 70 афганистански граждани 
заедно с техните семейства, работили в българското посолство в Кабул и с българските контингенти. 
Министърът на отбраната Георги Панайотов вече обяви, че на границата с Турция и Гърция са изпратени военни, които ще 
подпомагат работата на служителите на Гранична полиция и Жандармерията. 
Същевременно от Белия дом съобщиха, че от 14 август от Афганистан са са евакуирани повече от 100 000 души, а 
президентът на Съединените щати Джо Байдън увери, че започналата евакуация ще продължи както беше предварително 
заявено до 31 август. 
 
√ Асен Василев: България може да посрещне идващите кризи, без да увеличава бюджетния дефицит  
България е в състояние да посрещне идващите кризи, без да увеличава дефицита в бюджета, обяви от парламентарната 
трибуна служебният министър на финансите Асен Василев. 
Той представи параметрите на актуализацията на бюджета за настоящата година, като общата консолидираната рамка да 
включва два милиарда лева допълнителни приходи и милиард и осемстотин милиона лева допълнителни разходи за 
посрещане на пандемична вълна. 
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"В момента сме в състояние да посрещнем тежките кризи без да увеличаваме дълга, като намалим дефицита с 0,3% и като 
успеем  напълно да финансираме всички системи, които имат нужда от финансиране до края на годината", отбеляза 
финансовият министър и отбеляза: 
"Тук е мястото да благодаря на всички български фирми и на всички български работници, затова че в една изключително 
тежка година успяха да произведат повече и да платят повече данъци, така че този приход да го има. Защото ние сме тук, 
за да разпредели този приход по възможно най-честния и най-пестеливия начин, така че да подпомогнем фирмите, 
работниците и българските граждани да посрещнат потенциално тежката криза, която се задава". 
"Има такъв народ" ще подкрепи актуализацията на бюджета на първо четене, обяви депутатът от партията Пламен 
Данаилов. Парламентарната група обаче ще настоява предложените от нея промени да бъдат взети под внимание. 
Данаилов част от предложенията са свързани с осигуряване на повече пари за ваучери за храна, допълнителна помощ за 
военноинвалидите и други: 
"По отношение на средствата за подпомагане на бизнеса, считаме, че те следва да бъдат разпределени както за 
продължаване на съществуващи мерки, така и за подкрепа на нови, по-ефективни целенасочено мерки към пряко 
засегнатите от Covid вълната бизнеси". 
ГЕРБ - СДС предупреди за скрит дефицит в предлаганите промени. Кирил Ананиев от групата е категоричен, че 
предлаганите промени ще се отразят не само на тазгодишния бюджет, но и на бюджетите следващите години: 
"Има възможност България да изпадне в процедура на прекомерен дефицит", предупреди Кирил Ананиев и допълни, че 
"страната ще бъде принудена да предприеме коригиращи мерки, които при изчерпване гъвкавостта в разходната част на 
бюджета, ще доведе до промяна на данъчната система в посока по-високо данъчно облагане, т.е. вдигане на данъците. 
"Няма сигурност, че до края на годината ще постъпя средства и средства в размер на 424 млн. лева, представляващи 3% от 
авансовото финансиране по линията от плана на ЕС за възстановяване и устойчивост", посочи още Ананиев. 
БСП настояваха за много по-големи разходи, които да обхванат повече сектори, независимо че това може да увеличи 
дефицита. Те критикуваха предложената актуализация, че не предвижда достатъчно помощ за хората и бизнеса. Румен 
Гечев от левицата обърна внимание, че всички държави в Европа си позволяват много големи дефицити, за да запазят 
икономиката си и онагледи критиката си с пример. 
"Един човек, който рови в кофата за боклук, е изключително "фискално стабилен". Той не дължи нищо на банките, той не 
е в бюджетен дефицит, ама е в кофата за боклук". 
Като "рискова" определи актуализацията Петър Чобанов от ДПС. По думите му промените в основните финансови закони 
в предизборна ситуация: 
"Актуализацията отваря кутията на Пандора и между двете четения ще се получат множество предложения, които трудно 
ще бъдат отхвърлени. Подобни предложения с дългосрочен характер има и в сегашната актуализация, но към тях се 
добавят и още, които могат да застрашат дългосрочната фискална стабилност". 
От "Демократична България" са убедени, че всички мерки, които се вземат, трябва да водят до увеличаване на доходите. 
"Демократична България" също ще подкрепи актуализацията, но ще настоява за по-голяма прозрачност при разходването 
на средства, коментира Георги Ганев. 
"Какви са очакваните ефекти, доколко обществено ефективни ще бъдат тези разходи, така че обществото да спечели най-
много от всеки един похарчен лев". 
Дебатите по актуализацията на държавния бюджет ще продължат и в петък. 
 
√ Външният министър Светлан Стоев осъди атентата в Кабул  
Служебният министър на външните работи Светлан Стоев осъди атентата в Кабул с публикация в Туитър. 
“Шокиран съм от новините от Кабул", написа Стоев и добави, че защитата на човешкия живот, осигуряването на безопасен 
коридор и незабавното възстановяване на сигурността и реда в Афганистан са от най-висок приоритет. 
От Външното ни министерство пък съобщават, че български гражданин и неговото семейство са били евакуирани от 
Афганистан и че вече се намират на сигурно място в европейска държава. 
Евакуацията на четиримата души от Кабул е извършена от дирекция „Ситуационен център" на МВнР със съдействието на 
Европейската служба за външна дейност и няколко български посолства, с евакуационни полети на Белгия и Испания. 
Министерството на външните работи изразява своята благодарност към Белгия и Испания за оказаната подкрепа и 
споделена солидарност. 
 
√ Работодатели ще бъдат отличени за добри практики в над 50 категории 
Тече гласуване, журито обявява победителите на 14 септември 
Виктория Добринова с подробности за наградите 
Публичен вот ще определи най-добрия работодател в България в специална категория на водещите награди за най-добър 
работодател Career Show awards 2021. За престижното отличие „Работодател на публиката” се състезават над 80 компании. 
Гласуването започва днес и ще продължи до 3 септември. 
На 7 септември ще бъдат обявени Топ 3 във всяка категория. 
Победителите в Career Show Awards 2021 ще станат известни на 14 септември. 
Всеки може да се включи и да подкрепи едни от водещите работодатели у нас, взели участие в конкурса. 
Ще бъдат връчени отличия на работодатели, успешни стратегии и практики в сферата на Човешките ресурси в още над 50 
категории, обясни пред Радио София Виктория Добринова от Career Show. 
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Тя допълни, че все повече и от различни сфери са компаниите, които се включват в надпреварата. Публичността дава 
възможност да се научи от конкуренти и от обществеността добрите практики от съответните работодатели и за какво са 
оценени с призове. 
С Виктория Добринова разговаря Лъчезар Христов. 
 
√ Технологиите променят настоящето, но и бъдещето, обясняват лектори на ИТ конференция 
Онлайн форумът „All In One - поглед в бъдещето“ е безплатен и ще се проведе на 27 и 28 август 
Организаторът Митко Василев разказва за двудневната конференция 
Кои технологии вече се развиват експоненциално, как те оказват влияние една на друга и до какви обществени промени 
ще доведе развитието им – върху тези въпроси ще се фокусира ИТ конференцията „All In One – поглед в бъдещето“, 
който ще се проведе онлайн у нас на 27 и 28 август. 
Петото издание на форума през тази година отново събира десетки лектори от България и чужбина. Разликата е, че този 
път то е посветено в много по-голяма степен на бъдещето на технологиите и начина, по който те тепърва ще влияят на 
цялото общество. 

• Сред многото любопитни теми са: 

• Автомобилът на бъдещето 

• Крипто щурм: От България до Луната 

• История за ментално здраве в първо лице 

• Бъдещето на ученето: Да хакнеш мозъка си да учи подсъзнателно 

• Пълноценен живот след 100 – научна фантастика или био-революция?! 

• Влиянието и ролята на технологиите върху промените в климата 

• Бъдещето на ИТ професиите: време за промени и иновации. 
Темите са обединени от връзката между науката, IT-бранша и меките умения, разясни пред Радио София 
организаторът Митко Василев: 
„Технологиите позволяват светът да се развива много по-бързо, отколкото досега. Това се отнася и до медицината, и до 
космоса, и в областта на изкуствения интелект, който пък от своя страна дава възможност за иновации в много отрасли и 
бизнеси.“ 
Темите са обединени от връзката между науката, IT-бранша и меките умения, разясни пред Радио София 
организаторът Митко Василев: 
„Технологиите позволяват светът да се развива много по-бързо, отколкото досега. Това се отнася и до медицината, и до 
космоса, и в областта на изкуствения интелект, който пък от своя страна дава възможност за иновации в много отрасли и 
бизнеси.“ 
Лекторите ще бъдат учени и експерти от най-различни сфери. Сред тях ще има българи, работещи в САЩ, Швейцария, 
Германия, както и специалист от Кения. 
Събитието е безплатно и достъпно, организира се от платформа за ИТ обяви. Вече има регистрирани над 4500 души. 
Чуйте повече от разговора на Лъчезар Христов с Митко Василев. 
 
√ България остава в "зеления списък" за пътувания до Великобритания  
Британското правителство постави нови седем страни в „зеления списък“ за пътувания и други две в „червения списък“. 
За България няма промяна, тя остава в „зеления списък“. 
Новите разпоредби влизат в сила от понеделник сутринта. Канада и Дания вече са в „зеления списък“, което означава, че 
пристигащите от тях на Острова не трябва да се самоизолират, независимо дали имат две дози ваксина или не. Те обаче 
трябва да си правят PCR тест преди да отпътуват за Великобритания и след като пристигнат, както и да попълнят формуляр 
за локализиране. Интересното е, че в Канада продължава забраната за влизане на британски граждани.  
Другите нови пет дестинации в „зеления списък“ са Финландия, Азорските острови, Швейцария, Лихтенщайн и Литва. 
Споменатите вече изисквания за тестове и формуляри продължават са валидни и за България, която остава в „зеления 
списък“.  
В „червения списък“ обаче са прехвърлени Тайланд и Черна гора, което означава, че са считани за високорискови. Списъкът 
за пътувания на принципа на светофара се преразглежда на всеки три седмици. Повечето от сраните в него са в „жълтия 
списък“. 
 
√ Европрокуратурата ще проверява доставки за България на респиратори, маски, дезинфектанти и лекарства 
Европейската прокуратура ще проверява сключените договори за доставки на апарати за белодробна вентилация, 
респиратори, лични предпазни средства, дезинфектанти и лекарствени продукти за България. 
Това съобщиха от Министерството на здравеопазването, което най-напред сезира българското обвинение относно 
доставките, част от които са по оперативната програма "Региони в растеж", заради неспазване на законоустановените 
процедури при сключването на договорите.  
От здравното министерство са получили отговор от българската прокуратура, че информацията за нарушения е предадена 
по компетентност на Европейската прокуратура, която разследва злоупотреби с еврофондове. 
МЗ припомня, че е сезирало държавното обвинение за договори за доставка на апарати за белодробна вентилация по 
проект, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., договори за доставка на респиратори, лични 
предпазни средства и лекарствени продукти, както и сключването на договори за доставка на лични предпазни средства и 
дезинфектанти за проведените на 4 април 2021 г. парламентарни избори и разпределение на доставките. 

https://bnr.bg/post/101518339/rabotodateli-shte-badat-otlicheni-za-dobri-praktiki-v-nad-50-kategorii
https://2021.dev.bg/
https://bnr.bg/post/101518284/tehnologiite-promenat-ne-samo-nastoashteto-a-i-badeshteto-tvardat-lektori-na-it-konferencia
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Министерството подаде сигнала заради неспазване на законоустановените процедури при сключването на договорите. 
 
√ ЕК предупреди за юридически последствия при поставяне на трета доза ваксина  
Европейската комисия предупреди, че страните от Европейския съюз, които решат да поставят на своите граждадни трета 
доза от ваксина срещу Covid-19, могат да се изправят пред юридичесски предизвикателства. 
Тъй като Европейската агенция по лекарствата не е препоръчала поставянето на трета доза, при появата на неочаквани 
странични ефекти, страните-членки, а не компаниите производители, трябва да поемат правните и финансови последствия 
при евентуални искове за компенсации, уточняват от Комисията. 
Досега осем държави от ЕС са препоръчали поставянето на подсилваща ваксина. 
Световната здравна организация заяви, че все още няма достатъчно научни доказателства за необходимостта от т.нар. 
бустерна доза. 
 
√ Мишел Барние ще се кандидатира за президент на Франция  
Бившият главен преговарящ на Европейския съюз за Брекзит Мишел Барние обяви, че възнамерява да се кандидатира за 
президент на Франция на изборите идната пролет, предаде Франс прес. 
Барние е бил министър в 3 правителства и еврокомисар в комисиите на Романо Проди и на Жозе Барозу. 
Сега Мишел Барние ще се бори за номинацията на Републиканците за президентските избори и ако спечели, ще се изправи 
срещу Марин льо Пен и Еманюел Макрон. 
А, на въпрос защо иска да се кандидатира Барние отговори, че иска да промени Франция. 
 
√ Германия получи първите 2,25 млрд. евро от Фонда за възстановяване на ЕС  
Европейската комисия обяви в четвъртък, че е отпуснала на Германия 2,25 милиарда евро като част от Механизма за 
възстановяване и устойчивост (RRF). 
Средствата са предназначени "да подпомогнат стартирането на изпълнението на ключовите инвестиционни и 
реформаторски мерки, очертани в плана за възстановяване и устойчивост на Германия“. 
В зависимост от изпълнението на плана на Германия, страната може да получи общо до 25,6 млрд. евро безвъзмездни 
средства от европейският възстановител фонд. Страната възнамерява да инвестира средствата в своя зелен и цифров 
преход, както и в здравеопазването, жилищното строителство и администрацията. 
 
√ Европейските борси отвориха с понижение  
Основните европейски фондови пазари регистрираха понижение на индексите при отварянето си в четвъртък, отчитайки 
спада на азиатските борси, предава "Франс прес". 
Лондонският индекс FTSE 100 се понижи с 0,6 процента до 7109,95 пункта в сравнение с нивото на затваряне в сряда. В 
еврозоната франкфуртският DAX 30 загуби 0,8 % до 15 739,48 пункта, а парижкият CAC 40 спадна с 0,6 % до 6 638,19. 
„Инвеститорите реагират на процесите на азиатските пазари“, отбеляза анализаторът на Interactive Investor Ричард Хънтър. 
Индексите на азиатските борси тръгнаха надолу, след като Южна Корея стана една от първите големи икономики, 
предприела повишение на лихвените проценти след година на рекордно ниски стойности в опит да бъдат туширани 
последствията от разпространението на коронавируса. 
Влияние оказват също така перспективата Федералният резерв на САЩ да прекрати програмата си за спешна финансова 
подкрепа, както и въведените наскоро от Китай регулации за частни фирми, особено в технологичния сектор, за които 
Пекин смята, че са станали твърде мощни и представляват риск за сигурността. 
 
БНТ 
 
√ Президентът връчи третия мандат на "БСП за България". Нинова: Ще опитаме всичко  
Президентът Румен Радев връчи на "БСП за България" третия мандат за съставяне на правителство. Това е последният опит 
да бъде излъчен кабинет в рамките на 46-ото Народно събрание. 
"Българската Конституция отрежда право на президента да избере на кой да даде третия проучвателен мандат за 
съставяне на правителство. Избрах да го връча на БСП - причините са много", каза президентът Радев при връчването 
на мандата. 
"На първо място БСП е партията, която изповядва ценностите свобода, солидарност, справедливост. БСП съхрани откритост 
и диалогичност при досегашните усилия за съставяне на кабинет. Но най-важните причини са хилядите почтени 
социалисти, които познавам. Вярвам, че третият мандат ще бъде употребен за съставяне на правителство около ясни 
ценности, около отчетен политически профил и от безспорно познати на обществото личности. Защото България има нужда 
от лидерство. Размиването на политическата отговорност зад експертна и друга подобна формула няма как да реши 
проблемите", каза Радев. 
Корнелия Нинова връчи на президента решението на ПГ, с която я упълномощават да получи мандата. 
"Ние разбираме отговорността, която поемаме в момента. Знаем, че България е изправена пред изпитания. Ще 
положим всички усилия да съставим редовен кабинет с мнозинство в парламента, което да предприеме мерките за 
реформа, мерките за промяна на досегашния модел на управление, да гарантира следващите месеци стабилност за 
България и сигурност за българските граждани. Знаем, че сме изправени пред изпитания и ще опитаме да дадем 
гаранции за сигурност и стабилност. Ще опитаме всичко", обеща председателят на ПГ на "БСП за България" Корнелия 
Нинова. 
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Гледайте на живо тук или на страницата на „По света и у нас“ във Фейсбук: 
По Конституция в последния опит няма срок, в който да бъде обявена номинацията за премиер на БСП. Веднага след като 
името му стане ясно обаче започва да тече 7-дневен период, в който той трябва да представи състава на ново правителство. 
Какви са шансовете за съставяне на правителство с третия мандат? 
Най-голямата политическа партия "Има такъв народ" са категорични, че няма да подкрепят какъвто и да е кабинет. Дали 
"Демократична България" ще участва в преговорите - ще решат колективните органи на обединението. "Изправи се БГ! 
Ние идваме!" ще отговорят на поканата за преговори, но настояват да няма участие на ГЕРБ-СДС и ДПС. 
От ГЕРБ-СДС посланието е ясно - те ще се обявят против предложението за правителство на левицата. 
Третият мандат - кой ще подкрепи кабинет с мандат на БСП: 
Корнелия Нинова: В разговора с останалите партии всеки може да предложи министри и премиер 
Станислав Балабанов: Оставаме на своята категорична позиция 
Халил Летифов: Ще наблюдаваме процеса с интерес 
Атанас Атанасов: Ако БСП предложат експертно правителство, може да обсъждаме вариант за подкрепа 
Николай Хаджигенов: Консенсус ще бъде постигнат, дали ще се постигне правителство, е друго 
Мая Манолова: Предложения нито за премиер, нито за министри ще правим 
 
√ Корнелия Нинова: В разговора с останалите партии всеки може да предложи министри и премиер  
Ще започнем първо с политическия документ, трябва да има разговори, съгласие и черно на бяло подписи какво ще се 
прави. След това отваряме разговора за министри и премиер. Нека всеки да си каже мнението, може всеки да предложи 
и в един спокоен и разумен разговор заедно да решим. 
Това заяви в "Денят започва" лидерът на БСП Корнелия Нинова. Днес левицата ще получи от президента Румен Радев 
третия, последен възможен мандат за съставяне на правителство в рамките на 46-ото Народно събрание. 
Лидерът на БСП допълни, че обмислят да започнат разговори поотделно с партиите, но след това ще направят 
четиристранна среща. Важно е на тази среща да присъстват лидерите на партиите. 
"Целта е да се опитаме да намерим общото и да се изгладят различията между тях, които се появиха в първия тур 
преговори с първия мандат. В политическия документ, който дори ИТН подписаха накрая, постигнахме съгласие по 
отношение на това какво да се прави и кога да се направи, и след това те влязоха в противоречие за състава на  
Министерския съвет и на министрите. За нас е важно първо политиките и след това персоналният състав, който 
трябва да изпълнява тези политики", каза Нинова. 
По думите ѝ има добра база да стъпят на първоначалния документ, където и четирите партии са били съгласни. Тя допълни, 
че го има общото виждане, че трябва да се състави редовен кабинет заради тежките кризи, които ни чакат. 
"Различията са техните противоречия, нашата роля в момента е на медиатор, на партия мандатоносител, която 
трябва да тушира тези противоречия и да намерим общ език. Затова и вчера казахме, че няма да предложим готов 
Министерски съвет и министър-председател, защото това миналия път е довело до противоречия между партиите 
на протеста. Ние запазихме добър тон, диалогичност, можем да говорим с всички в момента, така че ще опитаме, 
длъжни сме да опитаме", коментира Нинова. 
На въпрос говори ли си с лидера на "Има такъв народ" тя отговори, че наскоро са разговаряли за съставяне на правителство. 
По думите ѝ позицията на Слави Трифонов е много важна за БСП, защото те са първа политическа сила и без ИТН не може 
да има стабилен кабинет, но това, което има да казва Слави Трифонов, трябва да го каже сам. 
Нинова беше категорична, че трябва да се промени моделът на досегашното управление - трябва лидерите да надскочат 
себе си и партиите да се отворят към безспорните приоритети. 
Вижте още от разговора във видеото. 
 
√ Проф. Петко Салчев: НЗОК има достатъчно средства, няма да спрем плащанията  
Направени са разчети и НЗОК има достатъчно средства да плати за амбулаторното лечение на пациенти леки и средни 
симптоми на коронавирус. Тук се включват освен прегледи и различните видове изследвания. Това заяви в сутрешния блок 
на "Денят започва" проф. Петко Салчев – управител на НЗОК. 
"При разчетите искахме допълнително около 25 млн. за изследванията, които ще бъдат правени, заделени са 5 млн. 
за колегите в първичната помощ, 5 млн. в специализираната извънболнична помощ. Средствата ще бъдат 
достатъчни и смятам, че касата и от миналата година, и тази година не е спряла да се разплаща със своите 
договорени партньори. Има достатъчно средства и искам да успокоя, че ние няма да спрем плащанията", каза Салчев.  
Той уточни, че за да се дадат безплатни лекарства на болните от коронавирус на амбулаторно лечение, пациентът 
задължително трябва да посети лекар. Трябва да бъде прегледан, да му бъдат направени изследванията и по електронен 
път ще му бъде изписана рецепта, и ще му се предоставят лекарства. Вече лекарят няма да дава информация по телефона, 
както досега. 
Проф. Петко Салчев каза още, че НЗОК се разплаща и вчера е пуснал средства от т.нар. "неблагоприятни условия" към 
болниците и извънболничната помощ. Всичко е изплатено, увери Салчев. 
Управителят на НЗОК отрече да има злоупотреби със средства на касата в ковид кризата. 
"Ние заплащаме дейност, която е извършена. Там, където виждаме, че не е извършена дейността, не я заплащаме.  
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 
 

https://www.facebook.com/novinite.bnt
https://bntnews.bg/news/kakvi-sa-shansovete-za-sastavyane-na-pravitelstvo-s-tretiya-mandat-1166913news.html
https://bntnews.bg/news/korneliya-ninova-v-razgovora-s-ostanalite-partii-vseki-mozhe-da-predlozhi-ministri-i-premier-1166957news.html
https://bntnews.bg/news/stanislav-balabanov-ostavame-na-svoyata-kategorichna-poziciya-1166960news.html
https://bntnews.bg/news/halil-letifov-shte-nablyudavame-procesa-s-interes-1166962news.html
https://bntnews.bg/news/atanas-atanasov-ako-bsp-predlozhat-ekspertno-pravitelstvo-mozhe-da-obsazhdame-variant-za-podkrepa-1166959news.html
https://bntnews.bg/news/nikolai-hajigenov-konsensus-shte-bade-postignat-dali-shte-se-postigne-pravitelstvo-e-drugo-1166958news.html
https://bntnews.bg/news/maya-manolova-predlozheniya-nito-za-premier-nito-za-ministri-shte-pravim-1166963news.html
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/korneliya-ninova-v-razgovora-s-ostanalite-partii-vseki-mozhe-da-predlozhi-ministri-i-premier-1166957news.html
https://bntnews.bg/news/prof-petko-salchev-nzok-ima-dostatachno-sredstva-nyama-da-sprem-plashtaniyata-1166954news.html
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Икономически живот 
 
√ Икономическата помощ заради последствията от Covid-19: в туристическите райони и големите градове  
Анализът на Адриан Николов е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
В хода на кризата бяха  предприети редица мерки за подкрепа на бизнеса – от схемите за субсидиране на заетостта, през 
преференциални кредити до директна ликвидна подкрепа за фирми, засегнати от ограничителни мерки. Регионалният 
ефект на тези мерки обаче е труден за оценка, тъй като за много от програмите липсват изчерпателни доклади за 
бенефициентите и изплатените суми. 
Тъй като част от мерките ползват системата за управление и наблюдение на европейските фондове „ИСУН 2020“ за 
администриране на помощите, публикуваните данни позволяват поне първоначален поглед към териториалното им 
разпределение. Основните мерки които разглеждаме са ликвидната подкрепа за засегнатите фирми (по-известна като „3-
10“ по максималния размер на безвъзмездната помощ), подкрепата за средни предприятия, както и извънредно 
финансиране за социални грижи – топъл обяд, патронажа грижа и подобни, субсидии за туристически и транспортни 
фирми. 
Включената в „ИСУН 2020“ информация позволява агрегирането на предоставената помощ на ниво община. Данните са 
актуални към края на месец юни 2021 г., като вземат предвид реално изплатените суми по програмите, които ползват 
системата, а не договорените. Картите представят както номиналния размер на финансирането, така и общата сума, 
отнесена спрямо населението на общините, което позволява сравнения на икономическия ефект. 
Реално изплатени суми по програми за икономическа подкрепа в Covid-19 през ИСУН 2020 
Общото финансиране по мерките, за които има достъпна информация в „ИСУН 2020“ към края на юни е малко над 267 
милиона лева. Предвид размера на местната икономика, почти ¼ от тях – 86 милиона лева – очаквано са в столицата. В 
Пловдив изплатените суми по тези програми е 20 милиона лева, във Варна – 19 милиона, а в Бургас – 11 милиона лева. В 
топ 20 обаче не влизат само областни центрове – сред тях са и Несебър и Дупница. Броят на общините, където са изплатени 
над 1 милион лева е 43, а на тези с под 100 хиляди лева – 114. 
Реално изплатени суми по програми за икономическа подкрепа в Covid-19 през ИСУН 2020 на човек от населението 
При претеглянето на изплатените средства спрямо населението ясно се очертават няколко зони, където са съсредоточени 
голяма част от плащанията. Преди всичко това са общините, където туризмът е водещ икономически отрасъл и съответно 
са и най-сериозно засегнати – Несебър е лидер по изплатени средства на човек от населението, а топ 5 се допълва от Рила, 
Банско, Троян и Приморско. Другата група са областните центрове, където има повече активни бизнеси – особено в сферата 
на хотелите, ресторантите и транспорта – които имат възможност да се възползват от мерките за подкрепа. С над 50 лева 
изплатени средства на човек от населението са 36 общини, с под 10 лева – 106. Оформят се и райони на страната – особено 
в северна България, но и в източната част извън туристическите райони.   
Представеното тук разпределение далеч не е пълно – в него липсват най-вече данните от мерките за подкрепа на заетостта, 
които в значителна степен са концентрирани в индустриалните райони на страната. Данните от „ИСУН 2020“ дават 
относително ясна представа за районите, където е съсредоточена икономическата помощ – туристическите общини и 
областните центрове, където е фокусът на икономиката на услугите. 
 
√ Българите сред последните в ЕС по ползване на интернет за телевизия, игри и новини  
Ново изследване на Евростат поставя България на едни от последните места по използване на интернет за някои дейности. 
В ЕС през 2020 г. 75% от хората в групата от 16 до 74 години са използвали интернет за четене на новинарски сайтове, 
вестници и списания, докато 74% за гледане на телевизия или видеоклипове. По-ниски са стойностите за слушане на 
музика (61%) и играене или изтегляне на игри (34%). 
Холандия и Кипър регистрират най-голям дял от хора, които стриймват телевизия или видео (и двете по 95%), следвани от 
Финландия и Малта (и двете 93%). Най ниските дялове се наблюдават в Румъния (37%) и България (44%). 
Холандия има най-голям дял от хора, които играят или теглят игри (56%). Малта и Дания са с вторите по значимост 
показатели (и двете по 47%). В България и Полша тези дялове са под 20%. 
 
√ Турска експедиция изследва опасни водорасли в българските води на Черно море  
Научно-изследователският кораб R/V TUBITAK MARMARA, плаващ под знамето на Турция, ще участва в научна експедиция 
в териториалното море и изключителната икономическа зона на България от 5 до 20 септември 2021 г. 
Разрешението е дадено от Министерски съвет. 
Експедицията е в изпълнение на проекта „Оценка на фикотоксините и произвеждащите ги видове в Черно море”, свързан 
със справяне с потенциалния риск от цъфтежа на вредните водорасли в Черно море. В изследователския екип участва и 
работна група от български учени от Института по океанология към БАН и Медицинския университет във Варна. 
Проектът цели изследване и оценка на наличието на токсични микроводорасли в планктонната група на Западно Черно 
море, определяне на количественото и пространствено разпределение на токсичните видове фитопланктон и съответните 
им токсини, изолиране на токсичните черноморски видове микроводорасли, изследване цъфтежа на вредните водорасли, 
идентифициране на потенциално токсични видове и определяне на зони с висок риск. 
В рамките на проекта е включено и обучение на млади изследователи за вземане на проби и обработка на планктон за 
различни цели. 
Проектът „Оценка на фикотоксинте и произвеждащите ги видове в Черно море” е част от проекта на EC „EUROFLEETS+”. 
Той е финансиран по Програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020″ за създаване на алианс от европейски 
изследователски флот. 

https://265obshtini.bg/map/169
https://265obshtini.bg/map/168
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√ Все повече учени разтревожени от рекордните горещини  
2020 е била най-горещата година в Европа, регистрирана „със значителна преднина“, твърдят вече учените. 
Британската метеорологична служба, която допринесе за доклада, заявява, че рекордът е счупен “значително”. Средните 
температури в Европа миналата година бяха 1,9 градуса по Целзий над средното за 1981-2010 г., период, използван като 
еталон за измерване за променящите се температури. Петте най-топли години в Европа са от 2014 г. насам. 
Констатациите са изложени в 31-ия доклад за състоянието на климата на Американското метеорологично дружество, в 
който се казва, че 17 европейски държави отчитат рекордно високи годишни температури, включително Франция, 
Испания, Швейцария, Белгия, Норвегия и Швеция. 
В Арктика средната температура на въздуха през 2020 г. е най-високата от рекордите, с 2,1 градуса над средното за 1981-
2010 г. Антарктида също изпитва изключителна топлина, която на Esperanza достигна 18,3 градуса на 6 февруари 2020 г., 
най -високата температура, регистрирана на континента, и много над предишния си рекорд от 17,2 градуса, засечен през 
2015 г. 
Други части на света също преживяха рекордно високи температури, включително Япония, Мексико и Сейшелските 
острови. 
Части от Северозападна Европа са били относително по-хладни през 2020 г., установява докладът, но Обединеното 
кралство също достига третата си най-висока средна годишна температура след 2014 и 2006 г., според Met Office. 
Докато пандемията Covid-19 забави икономическата активност по света и доведе до намаляване на емисиите на 
въглероден диоксид с 6-7%, докладът установи, че глобалната концентрация на парникови газове се е повишила до нов 
връх през 2020 г. 
„Този доклад добавя към всички други доказателства, че предизвиканото от човека изменение на климата засяга всяка 
част на земното кълбо, но не всички региони изпитват промяната с еднаква скорост“, казва Робърт Дън, оперативен 
метеоролог в офиса на Met и ръководител на доклада за глобалния климат. 
Документът идва, тъй като през лятото голяма част от Северното полукълбо се е сблъскало с екстремни климатични 
условия, предизвикани от изменението на климата, под формата на горещи вълни и горски пожари в Гърция, Италия, 
Турция и Франция, докато Германия и Белгия претърпяха смъртоносни наводнения през юли. 
Службата за наблюдение на атмосферата – Коперник, предупреди този месец, че средиземноморският регион се 
превръща в „гореща точка на горски пожари“ и алармира, че горящите пожари излъчват големи количества замърсяване 
и дим в атмосферата. 
САЩ и Канада също се борят с трайни горски пожари това лято. 
Лиз Бентли, изпълнителен директор на Кралското метеорологично дружество, заяви, че докладът за 2020 г. „улавя 
реалността“ и е „още едно доказателство, че климатът ни се променя“. 
“Две градуса може да не се чувстват много за обикновения човек по улиците – може да не забележите разлика от две 
градуса, ако излезете навън. Но тази малка промяна в средните температури води до значителна промяна в 
честотата и интензивността на определени особено горещи събития, като тези, които се случват в Европа, както 
и в Северна Америка. Тези екстремни горещи събития се случват много по-често, а когато се случат, продължават по 
-дълго“, коментира Бентли. 
Майкъл Бърн, преподавател по климатични науки в Университета на Сейнт Андрюс, заявява пред Science Media Center, че 
макар и да не е била изненада, Европа преживя най-горещата си година, темпът на затопляне е „тревожен“. 
„Докладът подчертава, че дори и да ограничим глобалното затопляне до 1,5 ° C, както е посочено в Парижкото 
споразумение, повишаването на температурата в много части на света – и особено на сушата – далеч ще надхвърли 
1,5 ° C“, пише Бърн. 
Голям доклад на ООН за изменението на климата, публикуван по-рано този месец, заключава, че средната глобална 
температура вече е с 1,2 градуса над прединдустриалните нива и трябва да се положат усилия да се предотврати 
покачването й до над 1,5 градуса, за да се избегнат влошаващите се въздействия. Учените в глобален план, автори на този 
доклад, също заключават, че хората недвусмислено причиняват климатичната криза. 
Въпреки лошата картина, докладът установява, че ако светът може да работи на нулево нето – където количеството на 
емисиите на парникови газове не е по-голямо от премахнатото количество – затоплянето може да бъде ограничено до 
1,5°C. 
 
Investor.bg 
 
√ Повече хотелиери в страната отчитат ръст на приходите през юли 
Едва 7% предвиждат временно да преустановят дейността си  
Юли е бил успешен за българските хотелиери, ако се съди по реализираните приходи през активния летен туристически 
месец. Малко над 37% от управителите отчитат увеличение на приходите от дейността спрямо предходния месец. 50% от 
анкетираните мениджъри на хотели в България посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с 
юни. 
Това става ясно от анкетното проучване на Националния статистически институт (НСИ) сред управителите на местата за 
настаняване по време на епидемичната обстановка в страната.  
Първите позитивни сигнали за хотелиерите се появиха още през май със старта на летния туристически сезон и отпадането 
на доста от ограничителните мерки, които блокираха пътуванията и почивките за цяла година. През май една трета от 
българските хотелиери отчетоха увеличение на приходите от дейността си. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/edna-treta-ot-hotelierite-u-nas-otchitat-ryst-na-prihodite-prez-mai-330472/
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Хотелиерите са продължили практиката от началото на пандемията да привличат клиенти с известни намаления на 
услугите. През юли 51% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на 
направените резервации, 55% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 38% - на нощувката. 
По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 65% от ръководителите смятат да продължат да работят, 25% 
- да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем. Едва 7 на сто предвиждат временно да преустановят 
дейността си, а 1% прогнозират да я прекратят, сочи анкетата. 
 

 
 
По отношение на наетия персонал 11% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, 8% - 
„освобождаване/съкращаване“, а 6% - „неплатен отпуск“. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 
5% от мениджърите, 2% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 1% - „дистанционна 
форма на работа“. 
Същевременно 13% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на 
работодателите. 
През следващия един месец 46% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 100%“ от разходите за 
дейността със собствени средства, 39% - че ще успеят „До 50%“, а 14% от анкетираните посочват, че няма да могат да се 
справят сами. 
 
√ Във възстановяването на еврозоната има още много живот 
Европейската икономика може да настигне американската и британската  
Досега тази година светлината на пандемичното възстановяване бе върху САЩ и до известна степен дори Обединеното 
кралство. Но може би е време европейската икономическа костенурка да настигне зайците, пише Маркъс Ашуърт за 
Bloomberg. 
Проучванията сред мениджърите по доставките са може би най-добрата оценка за това как се справя една икономика. 
Макар че данните далеч не дават точна картина, те очертават посоката. Публикуваните в понеделник данни за големите 
развити страни - предварителни за август - показаха забележима разлика между стабилния растеж на еврозоната (въпреки 
отклонението надолу в германската промишленост) и избледняващото възстановяване в САЩ и Великобритания. 
Секторите на услугите в двете страни се сринаха лошо този месец поради недостиг на персонал и широко разпространени 
проблеми с логистиката. Ефектът от големите фискални стимули може да отшуми бързо. 
Европа се държи сама по интересни причини. Първо, въпреки че програмата за ваксиниране в Европейския съюз претърпя 
неприятно начало, тя набра скорост, позволявайки на икономиката да се отвори. Второ, дългоочакваният възстановителен 
фонд NextGenerationEU в размер на 800 милиарда евро тепърва започва да се развива с многомилиардни грантове, 
насочени към на най-нуждаещите се страни. Италия получи първия си транш от 25 милиарда евро в средата на август. 
Трето, поради силния долар, експортно ориентираната икономика на еврозоната получи глътка въздух, което стимулира 
възстановяването. 
Има и друг фактор: какво се случва ако Федералният резерв не се посвени да започне свиване на мащабната си програма 
за закупуване на облигации (QE) тази година, предизвиквайки негативни ефекти. Може да научим повече на годишната 
среща на централните банкери, организирана тази седмица от Федералния резерв в Джаксън Хол, Уайоминг - или пък не. 
Но тъй като Европа изостава значително във възстановяването си от пандемията - и бе в много по-слабо състояние, 
навлизайки в кризата с няколко държави на ръба на рецесията - рисковете от преждевременно оттегляне на стимулите за 
нея са много по-големи. 
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Но президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард предприе бързи мерки за имунизация на блока срещу 
тези рискове, доколкото е практически възможно. По-рано това лято тя предприе цялостен преглед на монетарния арсенал 
на ЕЦБ и опростяване на инфлациинната й цел от 2%. Това ще даде на управителния съвет на банката много повече 
гъвкавост, за да избегне ударите, ако условията отново станат неблагоприятни. На срещата на ЕЦБ на 9 септември без 
съмнение ще има оживени коментари от ястребите в ръководството, но те остават в малцинство. 
Тъй като Пандемичната програма за извънредни покупки (PEPP) трябва да изтече през март, трябва да има план за 
непредвидени ситуации, за да се осигури плавен преход към съществуващата отпреди Програма за покупка на активи. 
Гъвкавостта на PEPP - като размер и способност да се купуват не толкова ограничени суми от дълга на отделна държава - 
ще трябва да бъде предадена на наследника й. Но Лагард и главният икономист Филип Лейн гарантираха, че паричните 
стимули са изобилни и достатъчни за срока. Това от своя страна ще направи така, че фискалните амуниции на NextGenEU 
да наберат повече инерция и да задвижат възстановяването. 
Ясно е, че част от вятъра в платната на американското възстановяване стихна. Анализаторите от Goldman Sachs ревизираха 
надолу прогнозите за растежа в САЩ за третото тримесечие до 5,5% от 9%. Прогнозата за цялата година бе намалена от 
6,4% на 6%; прогнозата за 2022 г. беше незначително повишена. Подобен модел се наблюдава във Великобритания, където 
ръстът от4,8% през второто тримесечие вероятно ще спадне наполовината през третото; растежът през втората половина 
на годината може да разочарова допълнително. 
Оценките за Европа обаче може да бъдат преразгледани леко нагоре, както показва месечното проучване на Bloomberg 
сред 50 европейски икономисти. Европейската комисия през юли преразгледа нагоре очакванията си за растежа тази 
година до 4,8%, и 4,4% през 2022 г., въпреки че обичайният двигател за европейския растеж - германската промишленост 
- има трудноси успоредно с останалата част от индустриалния свят поради недостига на чипове и забавянето на търсенето 
от Китай. 
Европейските акции следват отблизо печалбите в САЩ тази година по основателна причина; те също се представят много 
по-добре както от британските, така и от азиатските фондови пазари. Във възстановяването на еврозоната има още много 
живот. Не отписвайте костенурката. 
 
√ Авиокомпании залагат на ваксините, за да спасят бизнеса си 
Неваксинирани служители на Delta Air Lines ще плащат допълнителни здравни осигуровки, а Canada Air вече наема само 
ваксинирани  
Неваксинираните срещу коронавируса служители на американската авиокомпания Delta Air Lines ще трябва да плащат по 
200 долара допълнително всеки месец за здравния си план, анонсираха от компанията, цитирани от Ройтерс. 
Въвеждането на допълнителни вноски към здравните планове, които са изготвени от работодателите, е широко 
разпространена практика в САЩ. Големи компании например събират допълнителни средства от своите служители, които 
пушат. 
Мярката на Delta Air Line влиза в сила от 1 ноември и чрез увеличените вноски компанията ще опита да ограничи 
финансовия риск от разпространението на коронавируса. Изчисленията на компанията например сочат, че 
допълнителните разходи за болнично лечение на коронавируса достигат 40 хил. долара на човек. 
Засега синдикатите на пилотите в Delta не смятат да се противопоставят на идеята, защото мярката няма да обхване техните 
членове, които имат специално договорени здравни планове. Но не всички пилоти са членове на синдикат. 
75% от служителите на авиокомпанията са ваксинирани. В последните седмици обаче техни служители се налага да 
постъпят в болница за лечение от коронавирус и справката показва, че нито един от тях няма завършен цикъл на 
ваксиниране. 
Изискването за ваксиниране съвсем не е единичен случай - United Airlines вече направиха задължителна ваксинацията за 
своите служители, а Air Canada в момента наема само ваксинирани. От 31 октомври канадската авиокомпания ще уволнява 
или изпраща в неплатен отпуск всички, които нямат поставена ваксина срещу коронавируса. 
Като цяло тези изисквания не са изненада - въздушният транспорт е сред най-тежко пострадалите от пандемията от 
коронавируса. Въпреки сигналите за възстановяване на икономиката American Airlines например съобщиха, че приходите 
през август са далеч под прогнозите на фона на по-малкия брой резервации и увеличените откази за пътуване. 
Компанията засега залага на стимули за ваксинираните - допълнителен почивен ден през 2022 г. и 50 долара бонус. 
В понеделник (23 август) Агенцията по храни и лекарства (FDA) в САЩ дадe пълно одобрение на ваксината на 
Pfizer/BioNTech и още тогава се заговори, че това може да отвори вратата на задължителното ваксиниране в страната. 
Преди това ваксината се използваше под специално разрешение и още тогава компании се опитваха да насърчат своите 
служители да се ваксинират, за да опазят бизнеса си от затваряне при разпространението на по-заразния делта вариант. 
Според анализите този вариант в момента е активен основно в щати, в които нивото на ваксинация е слабо. 
Компаниите имат подкрепата на властите - президентът Джо Байдън призова частния бизнес да изиска от своите 
служители да бъдат ваксинирани. Нещо повече - от 12 септември всички работещи неваксинирани ще трябва да правят 
веднъж седмично тест за коронавируса. 
 
Мениджър 
 
√ Актуализацията на бюджета за обществено осигуряване мина на първо четене  
Парламентът прие на първо четене актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване /ДОО/ за 2021 г. 
Тя беше подкрепена със 148 гласа "за". Един депутат от ГЕРБ-СДС гласува "против", а 48 "се въздържаха".  

https://www.investor.bg/sasht/337/a/lekarstvenata-agenciia-na-sasht-odobri-okonchatelno-vaksinata-na-pfizerbiontech-334229/
https://www.investor.bg/sasht/337/a/lekarstvenata-agenciia-na-sasht-odobri-okonchatelno-vaksinata-na-pfizerbiontech-334229/
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С предложените от служебното правителство промени се гарантира, че всички около 2 млн. и 80 хиляди пенсионери ще 
получат увеличение на дохода си средно с 64 лева. Общо допълнителните разходи за 2021 г. за пенсии възлизат на 353 
млн. лева. 
Предвижда се увеличение на тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,2 на 1,35 на сто, 
считано от 1 октомври 2021 г., което е увеличение с 12,5 процента. 
Минималната пенсия се увеличава от 300 на 340 лева. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без 
добавките към тях се повишава от 1440 лв. на 1500 лв. 
Предвижда се увеличение на пенсията за старост от 148,71 лева на 170 лева месечно от 1 октомври. Това ще доведе до 
ръст от 14,3 на сто на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, както и на съответните добавки, изчислявани от 
размера на социалната пенсия за старост. Предвидени са и средства за увеличаване на вдовишките добавки. 
В законопроекта са предвидени и необходимите средства от 104 млн. лева за изплащане на допълнителната сума към 
пенсиите за м. септември от 50 лева.  
Служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев коментира, че предложеният от 
служебния кабинет проект е справедливият вариант, а предложенията за увеличаване на минималната пенсия до линията 
на бедност ще внесат допълнителна несправедливост и неравенство в пенсионната система. 
По време на обсъждането на предложената от служебното правителство актуализация на бюджета на ДОО, депутатът от 
"Има такъв народ" Мика Зайкова предложи минималната пенсия да стане 370 лева.  
От ГЕРБ-СДС и ДПС поискаха да остане добавката към пенсиите като ГЕРБ-СДС предложиха тя да се увеличи от 50 на 100 
лева, а ДПС - да бъде по 120 лева месечно до края на годината.  
"Надяваме се с разумните и добре осмислени предложения по бюджета на ДОО между първо и второ четене, българските 
пенсионери да получат подкрепата, от която имат нужда и подкрепата, която заслужават", каза Хасан Адемов от ДПС.  
От Левицата поискаха да се увеличи тежестта на всяка година осигурителния стаж и едновременно с това пенсиите да 
бъдат преизчислени със средния осигурителен доход за 2018 г. 
От "Демократична България" подкрепиха предложената актуализация на служебния кабинет с аргумента всички 
пенсионери да бъдат подкрепени в условията на криза. 
Мая Манолова от "Изправи се.БГ! Ние идваме" пък настоя за ръст на минималната пенсия до линията на бедност от 369 
лева. "Предложението на служебния кабинет ще струва по 133 милиона лева месечно или общо 399 милиона лева на 
държавния бюджет до края на тази година. Нашето предложение ще увеличи с по 21 милиона лева месечният разход за 
пенсии", посочи тя. 
 
√ Парламентът одобри на първо четене актуализацията на бюджета на НЗОК  
Със 145 гласа парламентът прие на първо четене промените в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса за 2021 г. Против беше един депутат от ГЕРБ-СДС, 39 /ГЕРБ-СДС/ се въздържаха, предава БТА.  
В началото министърът на здравеопазването в служебния кабинет Стойчо Кацаров призова законопроектът за 
актуализация на бюджета на Касата да бъде приет в най-кратки срокове, за да даде спокойствие в системата за прилагането 
на мерките във връзка с четвъртата пандемична вълна, която настъпва. 
В него се предвиждат постъпления от здравноосигурителни приходи от 134 500 000 лв., в т.ч от здравноосигурителни 
вноски - 105 000 000 лв., трансфери от здравното министерство - 29 500 000 лв. 
В разходната част се предлага да бъдат допълнително разпределени 10 000 000 лв. за издръжка на административни 
дейности, като с тези пари ще бъде обезпечено финансирането на сключените от НЗОК договори за предоставяне на услуги 
за поддръжка на електронните системи за сигурност в обектите на касата, и др. 
В частта "Здравноосигурителни разходи" са заложени 120 465 000 лв., които ще бъдат разпределени за извънболнична 
първична медицинска помощ, дентална помощ, медикодиагностична дейност, медицински изделия, лекарствени 
продукти за лечение на онкологични заболявания, за поставяне на ваксини срещу Ковид-19 на здравноосигурени лица /до 
14 млн. лв./ и др. 
Предлага се допълнителните средства в условията на усложнена епидемична обстановка да бъдат разпределяни по 
решение на Надзорния съвет на НЗОК. 
Резервът, вкл. за неотложни и непредвидени разходи, е три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски 
и от трансферите за здравно осигуряване от другите бюджети, и е в размер на 4 035 000 лв. 
Заложени са средства от 2 500 000 лв. за изпълнение на дейностите по здравни грижи, осъществявани в домашни условия. 
Предвижда се удължаване на срока за заплащането на помощните средства, медицинските изделия за хората с 
увреждания по сегашния ред до 31 декември т.г., като се запазва и размерът на стойността им. 
Разходите на НЗОК за борба с ковидпандемията за първите седем месеца на годината са 442 млн. лв. Предвидените 
разходи за борба с пандемията през тази година са общо три милиарда лева, се посочва в доклада на ресорните комисии.  
"Макар да се наричат административни разходи, тези близо 4 млн. лева за лечебните заведения за неплатена надлимитна 
дейност са всъщност отложени плащания, които са извършени по лечение на български граждани. По същество това са 
здравноосигурителни плащания, защото ще постъпят в лечебните заведения. С тези пари ще подкрепим лечебните 
заведения, фармацевтите, зъболекарите, и от тази гледна точка е важно е само приемането на законопроекта, но и той да 
бъде приет в най-кратки срокове за справяне с четвъртата пандемична вълна", заяви здравният министър Стойчо Кацаров. 
"Наистина ли е стабилен бюджет на НЗОК, НАП предвижда 91 млн. повече да се съберат, но затова не е необходима 
актуализация на бюджета, защото и сега има правна възможност, надзорният съвет да разпределя средства по отделни 
пера, но само по здравноосигурителни плащания", заяви Даниела Дариткова от ГЕРБ-СДС. От партията попитаха и защо 
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средствата от здравноосигурителни вноски ще бъдат ползвани за препоръчителни ваксини – за ковид, за рак на маточната 
шийка и против грип. 
"Имахме против "джипката" да разпределя пари, а сега имаме нова "джипка", която е Надзорният съвет на НЗОК, но там 
са девет човека", заяви Хасан Адемов от ДПС. По думите му спорен момент са заложени разходи, които са обявени като 
спешни, а всъщност са постоянни. 
От "Има такъв народ" също обявиха, че ще внесат своите предложения за промяна на бюджета между двете четения и 
увериха, че текстовете няма да бъдат приети както са внесени от Министерския съвет. 
"Предвидени са 5 милиона лева за ваксинация на неосигурени, 14 милиона за ваксиниране на здравноосигурени 
граждани. Къде са парите за тези, които ще поискат трета бустерна доза, ако Европейската лекарствена агенция одобри 
такава. Аз вярвам, че много от ваксинираните с първа или втора доза биха искали да си направят и трета доза, и дали в 
този случай, става дума за 700 хиляди, разбира се, нови души, защото 14 милиона предполагат 700 хиляди души, които да 
бъдат ваксинирани с две дози", каза Андрей Чорбанов.  
 
√ При над 300 болни на 100 000 в градовете ще има мерки за цялата страна  
При достигане на средно ниво над 300 заразени на 100 000 в градовете ще се наложат мерки за цялата страна, като веднага 
трябва да бъдат отпуснати помощи за бизнесите. Не може безкрайно да работим само на база регионални мерки. Това 
заяви в ефира на Нова телевизия главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.  
Той обясни, че ситуацията във Велико Търново, Търговище и Русе е сериозна и това е била причината да 
организират Оперативен щаб в Търново. "Очаквам анализ на ситуацията и предложения за действия. Трябва да се спазват 
вече разпоредите мерки. Имаше предложение да се направят отстъпки в обслужването на междуградските автобуси, така 
че това да позволи намаляване на натоварването в тях. Причината е, че когато пътуваш 2-3 часа в затворено пространство, 
има риск, дори да носиш маска", уточни Кунчев. 
По думите му, имаме две оръжия срещу COVID-19: ваксинацията и спазването на мерките. "Ако не можем да достигнем 
желаното ниво на имунизация, остава всеки от нас да пази собственото си здраве", обясни Кунчев. 
Едва около 20-30 % от учителите в България обаче са ваксинирани. "Очевидно е, че това е недостатъчно. Има два проблема. 
Казваме, че трябва да се ваксинираме. И обществото започва да говори как сме медицински фашисти, ваксините са 
страшни и няма да се ваксинират. Добре, тогава казваме на хората да спазват мерките. И те заявяват, че това е 
дискриминация. Съответно резултатът е ясен", каза главният държавен здравен инспектор.  
Относно ефективността на ваксините Кунчев обясни, че в медицината няма 100% ефективен препарат, още по-малко при 
ваксините. "Ваксината срещу грип е ефективна в някои години между 60-70%. При COVID-ваксината ефективността стига 
до 92%", каза още той. 
Кунчев направи прогноза за това каква четвърта COVID вълна ни очаква. "Мисля, че поне засега данните са, че наистина 
вълната ще е малко по-лека, но по-скоро откъм тежест на протичане. Откъм бройка на заразените обаче няма да е толкова 
лека, защото "Делта" вариантът се предава лесно. Пикът ще достигнем още в края на август", заключи доцентът. 
 
√ Пращат войски по границите ни с Турция и Гърция  
Между 400 и 700 военнослужещи със съответната екипировка и техника ще бъдат изпратени на българо-турската и 
българо-гръцката граница заради увеличения миграционен натиск. Това съобщи пред журналисти министърът на 
отбраната Георги Панайотов на тренировъчния полигон в с. Црънча, предава БТА. 
Основно военнослужещите ще бъдат от двете сухопътни бригади и от Съвместното командване на силите за специални 
операции. "Задачата на военните ще бъде да охраняват границите и да се противопоставят на нелегално проникване на 
мигранти на българска територия. Те ще подпомагат дейността на Жандармерията и Гранична полиция, включително за 
изграждане на заградни съоръжения, за медицинска евакуация, за наблюдение на границата и на морските пространства, 
ако се наложи", каза още Панайотов. 
Министърът предостави информация и за процеса на евакуация на граждани на Афганистан в България. Той уточни, че 
става дума за до 70 афганистански граждани, които българската държава иска да евакуира, тъй като те са работили за 
България, за ЕС и за НАТО. "Осемнайсет човека вече са извън територията на Афганистан, а в момента се работи по 
изтеглянето на останалите", уточни Панайотов. 
В отговор на въпрос, свързан с дешифрирането на данните от "черната кутия" на катастрофиралия МиГ-29, той обясни, че 
е получено официално писмо от руската самолетостроителна компания, в което е посочено, че на 13 септември руската 
страна ще очаква българската група да пристигне в град Курск и заедно с българските специалисти ще започнат снемането 
на данните от устройството. 
Министър Георги Панайотов бе на тренировъчния полигон в с. Црънча, където заедно с посланика на САЩ в България Херо 
Мустафа наблюдаваха демонстрации по съвместната българо-американска подготовка JCET. След демонстрациите 
министърът даде много висока оценка за подготовката и представянето на Специалните сили и поздрави 
военнослужещите. Той подчерта, че учението е проведено с бойни боеприпаси, което демонстрира професионализма и 
прецизността на служителите в Съвместното командване на силите за специални операции.  
 
√ Втора делегация от американски конгресмени на визита у нас за по-малко от два месеца  
Делегация от шестима американски сенатори е посетила България в началото на седмицата в рамките на по-голяма 
европейска обиколка. Визитата е била от 23 до 25 август, но за нея става ясно от съобщение на министерството на 
отбраната, разпространено вчера. Шестимата конгресмени, водени от  сенатор Ричард Шелби са провели среща със 
служебния министър на отбраната Георги Панайотов, а в нея е участвал и началникът на отбраната адмирал Емил 

https://nova.bg/news/view/2021/08/26/337763/%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
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Евтимов.  Според официалното съобщение на министерството тема на разговорите са били въпроси от двустранното 
сътрудничество в областта на отбраната. 
Министър Георги Панайотов отбелязал, че изпълнението на дейностите от взаимен интерес допринася за изграждането 
на дългосрочно и ползотворно взаимодействие между отбранителните институции и въоръжените сили на България и 
САЩ, както на двустранна основа, така и в рамките на общите усилия за разширяване и засилване на способностите на 
НАТО. Изказал и признателност за подкрепата от страна на САЩ за модернизацията и повишаването на оперативните 
способности на Българката армия. Министърът изразил и надежда, че САЩ ще увеличат помощта за българските 
въоръжени сили. 
На свой ред сенатор Шелби отбелязал последователната политика и постигнатия напредък в редица сфери на 
сътрудничеството с България в областта на отбраната и готовността на американската страна да продължава да съдейства 
на Министерството на отбраната. 
В края на разговора било потвърдено желанието на двете страни да продължат да търсят възможности за надграждане и 
развитие на съвместните инициативи, включително в рамките на Стратегическия диалог между България и САЩ в сферата 
на отбраната. 
Освен Ричард Шелби, в състава на делегацията са били Майк Крапо, Джон Корнин, Деб Фишер, Джон Кенеди и Роджър 
Маршал, става ясно от съобщение на американското посолство у нас. Според това съобщение делегацията е посетила 
страната, за да се срещне с представители на правителството, на американския бизнес и други за разговори относно 
отбраната и сигурността в региона, икономическата среда и по-широките двустранни отношения. 
Членовете на делегацията са разгледали и културни обекти, които отчасти са били възстановени с американско 
финансиране. 
Това е втората голяма делегация от конгресмени от САЩ, които посещават България това лято и то, в два последователни 
месеца. В периода 8-11 юли у нас на посещение беше делегация от десетина конгресмени сред които Роджър Уикър, 
сенатор Бен Кардин, сенатор Джон Корнин, Сенатор Том Тилис, както и членовете на Камарата на представителите на САЩ 
Джо Уилсън, Лойд Догет, Стив Коен, Анди Харис, Ричард Хъдсън, Марк Виси, Трент Кели и Гуен Мур. Тогава също имаше 
среща със служебния министър на отбраната Георги Панайотов и адмирал Евтимов в българската военноморска база във 
Варна. Членовете на делегацията присъстваха и на събития от Инициативата "Три морета" и проведоха среща с президента 
Румен Радев. 
 
√ ЕИБ ще осигури до 10 млн.евро финансиране на българска компания от космическата индустрия  
Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ ще осигури до десет милиона евро за българска компания, осигуряваща услуги 
в космоса. Банката и българската компания EnduroSat, обявиха споразумение за рисково дългово финансиране до 10 млн. 
евро, съобщиха от ЕИБ. 
Финансирането се предлага по линия на новия инструмент за рисково дългово финансиране, подкрепен от Европейския 
гаранционен фонд (ЕГФ), създаден от ЕИБ, за да подпомага европейски дружества по време на пандемията от КОВИД-19. 
Инвестицията на ЕИБ ще подкрепи растежа на EnduroSat и създаването на работни места за по-нататъшно развитие на 
иновативни, високоефективни и ценово достъпни наносателити и услуги на компанията, предназначени за бизнес, 
изследвания и научни екипи от цял свят, пише в съобщенето. Инвестицията ще подпомогне и разрастването на 
революционната Споделена услуга за изстрелване и операции в космоса (Shared Satellite Service) на EnduroSat, която 
облекчава достъпа до космически данни. Тя позволява на клиентите да наемат сателитите на компанията, за да изстрелват 
сензори и инструменти, вместо да разработват свои собствени сателити. 
Споделена услуга за изстрелване и операции в космоса рационализира космическите операции като покрива всички 
аспекти от процеса - от включване и изстрелване в орбита на полезни товари (товар на клиента) до контрол и управление 
на данни чрез опростен потребителски облачно базиран интерфейс. Целта е да даде тласък на космическите иновации 
чрез осигуряване на лесен достъп до космоса за предприемачи, учени и технолози. 
Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова е заявила по повод споразумението: "Подписването на първия договор за 
рисково дългово кредитиране в България по линия на Европейския гаранционен фонд с EnduroSat е много добра новина 
за българската икономика и за конкурентоспособността на Европа като цяло.", коментира вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна 
Павлова по повод споразумението. 
"Така се насърчава новия космически промишлен сегмент, който цели да демократизира и подобри достъпа за всички до 
космоса и свързаните аерокосмически технологии и приложения по начин, съобразен с околната среда. Това ще 
благоприятства заетостта и иновациите в един бързо променящ се сектор на върхови постижения, който ще определя 
нашето бъдеще.", пише в съобщението. 
 
√ „DEV.BG All In One – поглед в бъдещето“ представя иновациите, които ще променят живота ни  
Кои технологии вече се развиват експоненциално, как те оказват влияние една на друга и до какви обществени промени 
ще доведе развитието им – върху тези въпроси ще се фокусира форумът „All In One – поглед в бъдещето“, който ще се 
проведе онлайн у нас на 27 и 28 август. Събитието е със свободен достъп и се организира от специализирания сайт за IT 
обяви - DEV.BG. Това е петото издание на конференцията, като през тази година то отново ще събере десетки лектори от 
България и чужбина. Изданието тази година  ще бъде посветено в много по-голяма степен на бъдещето на технологиите и 
начина, по който те тепърва ще влияят на цялото общество. Ето и някои от най-вълнуващите области и тенденции, които 
предстои да предефинират нашия живот през следващите години. 
Блокчейн отвъд биткойн 

https://dev.bg/
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Като универсална децентрализирана технология блокчейн вече отдавна надхвърля потенциала на криптовалутите и 
навлиза във все повече области около нас – от недвижимите имоти и доказването автентичността на продукти, през 
създаването на напълно функциониращи хоризонтални компании без ръководство, до електронното управление и 
самоуправлението на цели общности. През последните месеци вероятно сме свидетели на второто най-значимо 
приложение на блокчейн, след криптовалутите – т.нар. NFT (Non Fungible Tokens), което има потенциала да промени пазара 
на изкуство. И това изглежда е само началото на революцията, свързана с токенизацията на активи. 
Автономните свързани коли 
Днес някои производители на автомобили вече активно се подготвят за бъдеще, в което колата ще бъде само „платформа“, 
която се продава на себестойност, а тяхната печалба ще идва от всевъзможни приложения и услуги, предлагани към нея. 
При това един и същи автомобил ще може да се сдобива с различни функционалности само за периода, когато те ни 
трябват – с месечен абонамент. Така колите на практика ще последват телефоните, умните телевизори и други класове 
устройства, превръщайки се в поредната екосистема за приложения в ежедневието ни. 
Истинската революция обаче предстои с навлизането на автономните автомобили. Тази перспектива ще бъде разгледана 
на предстоящата конференция „All In One – поглед в бъдещето“ от Динко Русев, инженеринг директор на Бош Инженеринг 
Център София. Той ще обърне внимание и на редица свързани аспекти като вероятността „поумняването“ на колите да 
ограничи жертвите на пътя, какви нови пътища ще трябват за новите коли, както и ще се превърне ли шофирането в 
екзотичен спорт, като ездата след 50 години. 
Как да хакнем мозъка си 
Една от най-значимите промени, които предстоят, е свързана с начина, по който учим. Придобиването на нови знания 
тепърва ще се променя и ще навлизат все повече методи за учене направо чрез подсъзнанието – от фоточетене, през 
мисловни карти, до различни методи за невролингвистично програмиране. Всичко това ще ни позволи пълноценно да 
учим през целия живот и да възприемаме придобиването на знания като цялостен непрекъснат процес, който далеч не се 
ограничава до завършването на училище. 
Надпреварата за изкуствен интелект от второ поколение 
Изкуственият интелект (Artificial Intelligence) под една или друга форма вече е тук и на прага е това, което някои 
специалисти наричат AI 2.0. Мартин Вечев, професор по компютърни науки в института ETH Zurich, в Швейцария ще 
сподели с аудиторията на конференцията как новото поколение изкуствен интелект се очаква да преодолее ограниченията 
на сегашното и как това вече предизвиква конкуренция между Европа, САЩ и Китай. Той ще акцентира и на някои от най-
новите и най-впечатляващи идеи, които би трябвало да преодолеят тези ограничения и да ни доближат до AI 2.0. 
Програмиране на живота 
Генетика, редактиране на гени, молекулярна биология – това са все сфери, които тепърва ще играят важна роля в живота 
ни. Новите и по-достъпни техники за редактиране на гени, открити през последните години, ще увеличат влиянието на тази 
научна област върху обществото. А един от нейните подсегменти – синтетичната биология – обещава ни повече, ни по-
малко от това да позволи на човечеството само да създава живи организми. Тя се базира на идеята, че ДНК може да бъде 
разглеждана като своеобразен език за програмиране, чрез който могат да бъдат създавани живи клетки от изкуствени 
изходни материали. С всички позитивни и потенциално негативни последствия от това. 
По-устойчив начин на живот и работа 
От повече отговорност към природата, до по-здравословен и хармоничнен начин на живот – форумът „All In One – поглед 
в бъдещето“ обръща внимание и на нуждата от повече устойчивост в ежедневието ни. В лекцията „Влиянието и ролята на 
технологиите върху промените в климата“ Любомила Йорданова, съосновател на Plan A, ще разкаже как чрез иновации 
можем да променим траекторията на промените в климата. Амар Сингх, главен технологичен директор в Software Group 
от своя страна ще опише опита си в сферата на балансирането между работата като програмист и личното време и ще даде 
ценни съвети как да сме по-щастливи с това, което правим. 
Либерализация на космоса 
През последните месеци станахме свидетели как милиардери се надпреварват да летят към космоса в свои собствени 
космически кораби. При целия шум около тях обаче на заден план остана най-важната тенденция – достъпът до 
космическото пространство се либерализира с безпрецедентни темпове. От ракети за многократна употреба, през 
нарастващ брой компании за космически туризъм, до мрежи от миниатюрни и много по-достъпни спътници – този сегмент 
става достъпен за все повече хора и организации. България има своето участие в тази промяна в лицето на българската 
компания за производство на сателити EnduroSat, чиито основател Райчо Райчев също ще е сред лекторите на 
технологичния форум. Той ще разкаже за новата битка в космоса и ролята на нашата страна в нея, както и за 
предизвикателствата на това да пишеш софтуер при скорост от 28 000 км./час. 
 
√ Национално богатство: Гръцкият търговски флот вече струва над 132 млрд. долара  
Стойността на търговския корабен флот, притежаван от Гърция, нарасна с над 32% през последните три години и сега 
възлиза на 132,58 млрд. долара. Това показват данни от консултантската компания VesselsValue, цитирани от електронното 
издание на Kathimerini.  
Активният флот се състои от 4546 кораба на обща стойност 117,59 милиарда долара. Към тях се добавят 187 кораба в 
строеж на стойност 14,99 милиарда долара. Увеличението на стойността се дължи главно на по-високите такси 
за контейнерни и сухотоварни кораби, но дори и за танкери, където таксите не са се повишили толкова, има значително 
увеличение на стойността.  



16 

 

Не само стойността на флота се е повишила през тези три години. Неговият състав и размер също са се променили. Броят 
на корабите може да не се е променил много - корабите в експлюатация плюс тези в строеж са 4 833 от 4574 през 2018 г. - 
но средният тонаж на кораб се е увеличил, според данни на гръцкия комитет за корабоплаване.  
Изследването на VesselsValue, проведено за „Катимерини“, разкрива промяната в състава: През 2018 г. танкерите 
представляват най-високата стойност сред корабите, притежавани от Гърция, следвани от корабите за сухи товари и 
втечнен природен газ (ВПГ). Контейнерните кораби бяха далеч четвърти. През 2021 г. сухотоварните кораби изпревариха 
танкерите по стойност, а контейнерните кораби се изкачиха на трето място.  
Конкретно корабите за сухи товари, както в експлоатация, така и в процес на изграждане, са на стойност 46,7 милиарда 
долара, докато танкерите са на стойност 39,1 милиарда долара. Контейнерните кораби са на стойност 23,46 милиарда 
долара.Те са 441, в сравнение с 1458 танкера и 2326 кораба за сухи товари.  
В категорията контейнерни кораби се наблюдава най-голямо увеличение на плавателните съдове. За малко повече от 
година разходите за транспортиране на контейнер с еквивалент на 20 фута (TEU) са нараснали от 1000 на 12 000 долара. 
Този скок на цената също преоцени корабите. Например, 10-годишен контейнеровоз Panamax с капацитет от 4500 TEU е 
оценен на 9,5 милиона долара през юни 2020 г. и 60 милиона долара през юли 2021 г., според данни, събрани от Clarksons 
Research.  
Индексът на барометъра за глобалното корабоплаване, Балтийският сух индекс, за сухотоварни кораби, се е повишил със 
178% на годишна база и с 203% от началото на 2021 г. 
 
√ Йенс Столтенберг за грешките на НАТО в Афганистан  
Йенс Столтенберг имаше горчивата задача да ръководи НАТО по време на разгрома на западните съюзници в Афганистан. 
Генералният секретар на Алианса ще остане на поста само още няколко месеца и твърди, че му се къса сърцето да бъде 
свидетел на трагедията, която изживява Афганистан. Във видеоконференция, запис от която е предоставена на испанския 
национален ежедневник El Pais и малка група европейски медии, генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг 
признава грешките, допуснати от Алианса по време на 20-годишната намеса в Афганистан, но упреква бившите лидери на 
Кабул за липсата на политическо и военно ръководство. Въпреки критиките генералният секретар на НАТО защитава силата 
на Алианса.  
Запитан защо операцията по евакуацията на хора от Афганистан не се удължава, Столтенберг отговаря, че това е било 
обсъждано между съюзниците, защото всички са видели необходимостта от това да имат възможно най-много време, за 
да евакуират колкото се може повече хора. 
"Но бяхме изправени пред дилемата, че колкото по-дълго стоим, толкова по-голям е рискът от терористична атака, особено 
ако продължим операциите след 31 август без съгласие от талибаните. Бил съм на летището в Кабул много пъти, то е 
заобиколено от хълмове, така че това е много открита за атаки позиция. Възможно е да има нападения от страна на 
"Ислямска държава" или други терористични групировки. Вече видяхме волята за причиняване на страдание на хората, 
видяхме ужасни нападения в Кабул срещу болници, срещу места за поклонение, срещу напълно невинни цивилни. Така че 
това не е теоретична опасност, а съвсем реална. Ето защо трябва да евакуираме възможно най-много хора през 
следващите дни", добавя той.  
По думите му, сега от там се извеждат около 20 000 души на ден. Съюзниците от НАТО експлоатират около 80 самолета 
дневно. "Това е една от най-големите евакуации на въздух, правени някога. Вече успяхме да транспортираме повече от 90 
000 души", посочи той. 
Столтенберг обяснява, че НАТО играе ключова роля в тази операция, защото има 200 души на летището, които предоставят 
услуги като контрол на въздушното движение или зареждане с гориво. И не става дума само за техническа поддръжка, 
пояснява той, но и за дипломатическа подкрепа. 
На въпрос какво ще се случи с хората, които искат да напуснат, когато военната евакуация приключи, генералният секретар 
на НАТО отвръща, че ще се продължи с работата по евакуацията на хора с търговски полети и ще поискат от талибаните да 
държат сухопътните граници отворени, за да могат те да напускат. "Имаме лостове за натиск, макар и не толкова мощни, 
колкото военното присъствие. Очакваме талибаните да спазват ангажиментите си, както за допускане на хора, така и за 
зачитане на правата на човека. Имаме дипломатически, икономически и финансови инструменти и ще ги използваме. 
Световната банка спря подкрепа от 1 милиард долара. НАТО преустанови цялата си подкрепа. Освен това 
дипломатическото признание ще бъде използвано от съюзниците, за да се гарантира, че талибаните спазват своите 
ангажименти", добави той.  
"Сърцето ми се къса, когато виждам страданието, трагедията, която Афганистан преживява", казва Столтенберг. "Каквото 
и да се случи в Афганистан, продължава той, Европа и САЩ трябва да останат заедно. Целта беше да защитим САЩ от 
терористични атаки и това и направихме".  
Според Столтенберг неотложната задача сега е да се евакуират хората и тогава ще дойде моментът да се зададат трудните 
въпроси за това какво се е объркало. "Беше редно да стартираме мисията през 2001 г., но разбира се, за 20 години бяха 
допуснати грешки. Трябва да бъдем критични към себе си. Но в същото време не очаквахме всичко да се срине в рамките 
на няколко дни след 20 години мощни инвестиции за създаване на афганистанската армия", каза още той.  
 
√ Големите технологични гиганти обещават милиарди за киберсигурност след среща в Белия дом  
Лидери в сектори, вариращи от технологии до застраховане, са готови да дадат милиарди долари за повишаване на 
усилията, свързани с киберсигурността, след среща на представители на бизнеса с американския президент Джо Байдън в 
Белия дом, проведена вчера, предаде CNBC. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-25/jens-stoltenberg-nuestra-mision-era-proteger-a-estados-unidos-no-a-afganistan-y-lo-hemos-conseguido.html
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Събитието идва след няколко тежки кибератаки в Щатите, включително върху Държавния департамент, Агенцията на САЩ 
за международно развитие, както и фирмите Colonial Pipeline, Electronic Arts и JBS. 
Ангажиментите на фирмите включват работа по нови индустриални стандарти, снабдяване на компании с по-силни 
инструменти за сигурност и осигуряване на квалификация на работниците, за да се запълнят приблизително 500 хил. 
незаети работни места в сферата на киберсигурността в САЩ. 
Кой на какво е готов? 
От Белия дом съобщиха, че Apple ще създаде програма, посветена на подобряването на сигурността във веригите за 
доставки, което ще включва работа с доставчици за приемане на многофакторно удостоверяване и обучение за сигурност. 
Google ще инвестира над 10 млрд. долара за укрепване на киберсигурността и обеща да обучи 100 хил. американци в 
технически области като ИТ поддръжка и анализ на данни чрез своя кариерна програма. Средствата на фирмата ще бъдат 
използвани за укрепване на веригата за доставка на софтуер и сигурността с отворен код. 
Microsoft обеща да даде 20 млрд. долара в рамките на 5 години, за да достави по-модерни инструменти за сигурност. Това 
стана ясно от пост на главния изпълнителен директор Сатя Надела след срещата. Компанията ще инвестира 150 млн. 
долара, за да подпомогне правителствените агенции да подобрят своите системи за сигурност и да разширят 
партньорствата за обучение по киберсигурност. От 2015 г. насам Microsoft харчи по 1 млрд. долара годишно за 
киберсигурност. 
IBM ще обучи над 150 хил. души на умения в областта за период от 3 години, като същевременно си партнира с учебни 
заведения с тъмнокожи, за да помогне за внасянето на по-голямо расово разнообразие в работната сила. Компанията 
обяви и ново решение за съхранение на данни за критични инфраструктурни компании и работи за създаване на безопасни 
методи за криптиране за квантови изчисления. 
Amazon Web Services, подразделението за облачно пространство на Amazon, планира да даде на своите притежатели на 
акаунти безплатни многофакторни устройства за удостоверяване, за да защитят по-добре данните си. Освен това планира 
да предложи „Обучение за осведоменост за сигурността“ на организации и отделни лица. 
Говорител на компанията за финансови услуги TIAA посочи няколко текущи инициативи, предприети за обучение на 
повече хора по киберсигурност. Те включват партньорство с университета в Ню Йорк, което позволява на сътрудниците да 
следват магистратура по киберсигурност. 
На излизане от Белия дом изпълнителният директор на JPMorgan Chase, Джейми Деймън, определи срещата като „много 
продуктивна, съвместна дискусия“. 
 
√ Управлението за федерален резерв поема курс към намаляване на изкупуването на активи  
Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ се "коалира" около план за намаляване на изкупуването на активи на 
стойност 120 милиарда долара на месец, заяви президентът на банката за Федерален резерв на Сейнт-Луис Джеймс 
Булард и член на комитета по паричната политика на УФР, цитиран от Ройтерс. 
Президентът на институцията Джероум Пауел изтъкна днес в изказване пред форума на централните банкери в Джаксън 
Хоул, че очаква добро развитие на обстановката.  
"Нямаме нужда от изкупуване на активи на този етап", посочи Булард в интервю за Си Ен Би Си (CNBC), като отново 
подкрепи смекчаване на паричната политика в началото на идната година. "Ще бъдем в състояние да постигнем добър 
консенсус в комитета по паричната политика и да задействаме план за намаляване (на изкупуването - бел. р.), допълни 
той, без да уточнява кога може да бъде решено това. 
Засега УФР изкупува държавни облигации и активи, подкрепени с ипотеки (MBS) на стойност 120 милиарда долара на 
месец в рамките на стратегията си за количествено улеснение (QE), отбелязва БТА. 
 
√ Москва разшири секторите в антикризисната подкрепа за бизнеса  
Московските власти разшириха списъка с приоритетни сектори за програмата за антикризисна кредитна подкрепа за 
бизнеса, които малките и средните предприятия могат да получат до 31 декември 2021 г. Това съобщава сайтът на кмета 
и правителството на столицата, цитирани от ТАСС. 
"Правителството на Москва ще разшири списъка с приоритетни сектори (дейности), които отговарят на условията за 
преференциални заеми. Съответното постановление е подписано от кмета Сергей Собянин. За подпомагане на малките и 
средните предприятия предоставянето на лизинг на собствени движими и недвижими имоти (с изключение на поземлени 
имоти, жилищни сгради, апартаменти и други жилищни помещения) се добавя към броя на приоритетните дейности. 
Изключение ще се прави за предоставяне на договори за финансов лизинг, както и дейности по поддръжката на сгради и 
територии", се казва в съобщението. 
До 31 декември малките и средните предприятия, опериращи в един или няколко приоритетни сектора, получават 
подкрепа в размер до 8% годишно по нови взети заеми. По отношение на подпомагане на предприятия, които не 
принадлежат към МСП, списъкът с приоритетни сектори е разширен, за да включи такива сфери като: обществено хранене; 
културни, изложбени, образователни събития; култура, свободно време, забавление; физически културни и развлекателни 
дейности и спорт; битови услуги за населението (услуги на фризьорски салони и козметични салони).  
Също така, до 31 декември големите предприятия, които работят в една или повече приоритетни отрасли, ще получават 
подкрепа в размер до 4% годишно по заеми, взети от 1 юли 2021 г. 
През периода на програмата от май 2020 г. повече от 18 хиляди компании, в които работят повече от 127 хиляди души, са 
получили преференциални заеми в размер на повече от 132,9 милиарда рубли.  
 
 

https://tass.ru/ekonomika/12223413
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√ Пакистан и Афганистан удължават споразумението за транзитна търговия  
Пакистан и Афганистан се договориха за удължаване на търговското споразумение за транзит с шест месеца. Това съобщи 
в четвъртък The Express Tribune, позовавайки се на пакистанското министерство на търговията. 
"Всички въпроси, свързани с нашата търговия с Афганистан, са решени. Пакистан продължава да извършва търговски 
дейности с Афганистан в съответствие с международното право", съобщи министерството на търговията, цитирано от ТАСС. 
След като политическата ситуация в Афганистан се промени, няма ограничения за движението на камиони и граждани 
през трансграничните пунктове Спин-Болдак и Торкам на пакистанско-афганистанската граница. Дневният трафик през тях 
достига повече от 1000 камиона. 
В началото на август пакистанските власти многократно затварят пунктовете Спин-Болдак и Торкам заради боевете между 
движението талибани и войските на афганистанската правителствена армия в провинциите Кандахар и Нангархар. В 
момента те работят както обикновено. ГКПП "Торкам" се счита за основен и натоварен на границата на Афганистан и 
Пакистан.  
 
√ Централната банка на Южна Корея повиши лихвите  
Южна Корея става първата развита икономика, която увеличава лихвите в последните години. Централната банка на 
страната взе решение да повиши основната лихва с 25 базови пункта (стотни от 1 процентен пункт) на 0,75%, предаде 
Ройтерс. 
Това е първото подобно решение от началото на пандемията, което накара централните банки по света да разхлабят 
условията за финансиране и да понижат цената на парите. 
Управителят на банката на Южна Корея Лий Жу-йеол коментира, че основната лихва може да се повиши още в скоро 
време, тъй като има сигнали за прегряване на икономиката на страната. 
„Това може да стане още през ноември тази година. Ще гледаме как се развива COVID-кризата, както и какви решения 
взема Федералният резерв на САЩ, както и как се развива ситуацията с финансовите дисбаланси. Няма да бързаме, но и 
няма да се бавим“, коментира Лий Жу-йеол. 
Банката очаква инфлацията в страната да бъде 2,1%. Предишната прогноза бе за инфлация от 1,8%. 
Днес се очаква речта на Джером Пауъл, която да покаже каква ще е лихвената политика и на Фед. 
 
√ Борсите в Европа с низходящ старт. Инвеститорите изчакват сигнали за намеренията на ФЕД  
С понижения на основните индекси стратира вчера търговията на водещите фондови борси в Европа, следвайки общата 
низходяща тенденция на световните пазари, докато инвеститорите изчакват сигнали за намеренията на Управлението за 
федерален резерв от конференцията в Джаксън Хоул, информира Си Ен Би Си. 
В Париж САС 40 загуби 0,53 на сто до 6640,89 пункта. 
Индексът Dax във Франкфурт се понижи с 0,79 на сто до 15 735,52 пункта. 
Лондонският FTSE 100 отстъпи 0,67 на сто до 7101,90 пункта. 
„Инвеститорите реагират на процесите на азиатските пазари“, коментира за Франс прес анализаторът на Interactive Investor 
Ричард Хънтър. 
Индексите на азиатските борси тръгнаха надолу, след като Южна Корея стана една от първите големи икономики, 
предприела повишение на лихвените проценти след година на рекордно ниски стойности в опит да бъдат туширани 
последствията от разпространението на коронавируса. 
Влияние оказват също така перспективата Федералният резерв на САЩ да прекрати програмата си за спешна финансова 
подкрепа, както и въведените наскоро от Китай регулации за частни фирми, особено в технологичния сектор, за които 
Пекин смята, че са станали твърде мощни и представляват риск за сигурността. 
Вяла търговия беляза сесията на Уолстрийт в сряда. Инвеститорите не проявиха особена активност и предпочетоха да 
останат на изчаквателни позиции предвид  края на сезона на корпоративните резултати и конференцията на Управлението 
за федерален резерв в Джаксън Хоул тази седмица. Въпреки това основните индекси успяха да приключат на зелена 
територия с нови ръстове. 
Промишленият индекс Дау Джоунс нарасна с 39,24 пункта или 0,1 на сто до 35 405,50 пункта. По-
широкообхватният Стандард енд Пуърс 500 се покачи с 9,96 пункта или 0,2 на сто до 4496,19 пункта, 
а високотехнологичният Насдак прибави 22,06 пункта или 0,1 на сто до 15 041,86 пункта. 
Почти без промяна на основния си индекс спрямо нивото при закриване в сряда приключи вчерашната търговия на 
токийската фондова борса, след сесия с колебания и отчетени загуби заради решението на японското правителство да 
разшири извънредното положение, въведено заради коронавируса, до още осем провинции. 
Водещият индекс Никкей-225 прибави 17,49 пункта или 0,06 на сто до 27 742,29 пункта. 
Най-силно поскъпнаха акциите на авиотранспорта, на производителите на желязо и стомана, докато компаниите за 
производство на целулоза и хартия и химически препарати отчетоха най-силен спад. 
На валутния пазар в Токио доларът се котираше за 109,99-110,00 йени спрямо 109,74-76 йени в края на търговете в сряда. 
Еврото се разменяше за 1,1763-1767 долара и 129,40-41 йени спрямо 1,1737-1739 долара и 128,80-84 йени в сряда. 
 
Cross.bg  
 
√ Специализирана операция срещу фалшиви стоки в Слънчев бряг  
Специализирана операция срещу фалшиви стоки в курорта Слънчев бряг. 

https://tass.ru/ekonomika/12223269
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Служители от икономическа полиция са установили голямо количество артикули с логото на защитени търговски марки в 
четири различни магазина. 
В обектите се предлагали различни стоки за продажба без разрешение от правопритежателя. 
От два магазина полицията е конфискувала 666 чанти и 792 текстилни изделия, а от други два - още 970 чанти, портмонета, 
колани и часовници. 
По случаите са образувани четири досъдебни производства. 
 
√ Валежи и гръмотевици и днес, и през почивните дни  
Днес преди обяд над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на места, главно в Източна и Южна 
България ще има валежи, в отделни райони значителни и придружени и от гръмотевици. 
Намаления на облачността до предимно слънчево време ще има преди обяд над Дунавската равнина, а следобед - на 
места и в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - 27°. 
Облачно ще е и по Черноморието и на много места ще има валежи, в отделни райони значителни и с гръмотевични бури. 
Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури на въздуха ще са между 25° и 30°. Температурата 
на морската вода е 26°. Вълнението на морето ще бъде слабо. 
В планините преди обяд облачността ще е значителна и на места в масивите от Централна и Източна България ще има 
краткотрайни превалявания. Следобед над планините в Западна България облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа 
до умерен югозападен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 22°, на 2000 метра - около 13°. 
И през почивните дни ще има купесто-дъждовна облачност и валежи, придружени от гръмотевици, главно в Централна 
Северна и в планините в Западна България. В неделя, с обръщане на вятъра от северозапад, ще започне да прониква малко 
по-хладен въздух, а в понеделник температурите ще се понижат температурите в цялата страна. 
Повече слънчеви часове ще има във вторник, когато ще започне постепенно затопляне. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1, 2, 16 - Кога ще се пресекат проектът с двамата министри от Харвард и новата партия на президента 
Радев?; 
в. 24 часа - стр. 1, 4-5 - Кризисният кабинет на Нинова без нея и партийни лидери, но и без подкрепа; 
в. 24 часа - стр. 1, 8 - Полицията в Търново на крак заради опасна мода - деца лягат на пешеходни пътеки; 
в. Монитор - стр. 1, 2-3 - Бури, кражби и птици ни оставят без ток; 
в. Монитор - стр. 1, 6 - Мерки в цялата страна при 350 заразени на 100 000; 
в. Телеграф - стр. 1,4,5 - Влакът сгази 100 камикадзета; 
в. Труд - стр. 1, 3 - Изнудват с мярката 60/40, пари има; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 6 - Режат 709 хиляди миньори, химици и металурзи, за да стане минималната пенсия 370 лева; 
в. 24 часа - стр. 10 - Газ, парно и ток ще качат още инфлацията през 2021 година; 
в. Телеграф - стр. 6 - Военният министър от полигона Црънча: Пращаме 700 рейнджъри на границата; 
в. Телеграф - стр. 14 - Огнище на чума разкри 14 незаконни кочини; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 1, 14-15 - Проф. Георги Рачев, климатолог: При буря гасете телефоните, и SMS може да привлече мълния; 
в. Монитор - стр. 11 - Проф. Радостина Александрова, доктор по вирусология към БАН: Разпространението на Делта 
изпреварва с 60 % Алфа; 
в. Телеграф - стр. 13 - Пламен Димитров, президент на КНСБ: Вървим към 370 лв. минимална пенсия; 
в. Труд - стр. 1, 12, 13 - Доц. д-р Петър Николов, депутат от ГЕРБ-СДС пред "Труд": Времето за протестните партии тече 
бързо, за Борисов – бавно; 
в. Сега - стр. 8 - Полицаите извършиха престъпление спрямо протестиращи деца; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 13, 14 - Цивилни катаджии в България? Някога, но не сега!; 
в. Монитор - стр. 10 - Със стара жица - несигурен ток; 
в. Телеграф - стр. 12 - Нетът е опасен без контрол; 
в. Труд - стр. 1, 11 - Ще има ли машинации при машинното гласуване?; 
в. Сега - стр. 5, 9 - Партийни опорки атакуват здравия разум; 
в. Сега - стр. 6 - Колко партийни мераци може да побере един бюджет; 
в. Сега - стр. 10, 11 - 6 непреодолими проблема с новата COVID вълна. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Преди връчването на третия мандат. Ще успее ли БСП да състави кабинет? Специален гост - лидерът на 
социалистите Корнелия Нинова; 

- Допълнителни пари в бюджета на Здравната каса. За какво ще стигнат? Говори управителят на НЗОК - проф. 
Петко Салчев; 

- Нови опасни предизвикателства за децата в интернет. Какви са рисковете и как да ги предпазим? Коментар на 
влогъра Слави - The Clashers и експерта Антоанета Василева; 
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- Как волейболистките от националния отбор повишиха рязко емоциите в Пловдив? Директно от града под 
тепетата; 

- Третият мандат. В специалното издание на „Денят започва" гледайте на живо от Президентството връчването на 
третия мандат. Очаквайте и политическите коментари и експертните анализи; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Президентът връчва третия мандат на БСП. Правителство или нови избори - какъв ще е изходът от политическата 

криза. Гледайте на живо от „Дондуков" 2. Очаквайте и първите реакции на партиите в парламента; 
- Опасна мода в социалните мрежи. Защо деца лягат на пешеходни пътеки?; 
- Ексклузивно! Кои ще бъдат новите водещи на „Маскираният певец" и кога започва най-мистериозното 

предаване в ефира. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 27 август 
София 

- От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 09.30 ч. президентът Румен Радев ще връчи третия проучвателен мандат на третата по численост 

парламентарна група в 46-ото Народно събрание „БСП за България". 
- От 10.00 ч. министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров ще посети COVID зоната в ДКЦ-12 на ул. „Иван 

Бойчев" 17 в ж. к. „Люлин" 9, след което ще даде брифинг. 
*** 
Бургас 

- От 9.00 часа в Скейт парк „Изгрев" ще се състои инициативата „Burgas Scooter Jam". 
- От 15.00 часа в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации областният управител 

проф. Мария Нейкова ще връчи на Теодосий Теодосиев почетния плакет на Областна администрация - Бургас. 
- От 20.00 часа на Летния театър се състои моноспектакълът „Цигански колела". 

*** 
Варна 

- От 10.00 часа в хотел „Черно море" ще се проведе обучение за МИРГ и бенефициенти на тема „Управление на 
риска при изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по ПМДР 2014-2020 и подхода ВОМР". 

- От 11.00 ч. в Морската градина доброволци на БЧК ще раздават информационни брошури за безопасността и 
ефективността на ваксините. 

- От 12.30 ч. пред Катедрален храм "Успение Богородично" доброволци на БЧК ще раздават информационни 
брошури за безопасността и ефективността на ваксините. 

*** 
Ловеч 

- От 10.00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870" ще се проведе обучание за контрольори. 
*** 
Смолян/село Момчиловци 

- От 19.00 ч. президентът Румен Радев ще посети село Момчиловци. 
*** 
Търговище 

- От 13.00 ч. в зала 74 на общината ще се проведе пресконференция , на която ще бъдат представени откритите до 
средата на археологическия сезон находки от Мисионис. 

*** 
Чепеларе 

- От 17.30 ч. президентът Румен Радев ще посети ще посети Чепеларе. 

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

