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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Капитал 
 
√ Мартин Богданов е избран за независим член на надзорния съвет на "Инвестбанк" АД 
Той е сред познатите имена във финансовия сектор, с повече от 25 години опит 
С решение на общото събрание на акционерите на "Инвестбанк"АД Мартин Богданов е избран за независим член на 
надзорния съвет на банката. 
Мартин Богданов е сред познатите имена във финансовия сектор, с повече от 25 години опит. Той стартира своята кариера 
в Българската народна банка през 1994 г., достигайки ръководна длъжност - началник на отдел "Вторичен пазар на ДЦК". 
В периода от 2005 до 2007 г. поема представителството на "Първа инвестиционна банка" в Албания като изпълнителен 
директор, след което последователно работи като директор "Корпоративно банкиране и Европейски фондове" в 
"Общинска банка" АД и "Алфа банк", клон България. От 2010 г. до 2015 г. е директор "Заможни клиенти и депозити" в 
"Юробанк България" АД. 
През 2016 г. Мартин Богданов е сред основателите на "Paysera България" АД - едно от първите в страната финтех дружества 
в сферата на платежните услуги, а понастоящем заема длъжността председател на съвета на директорите и изпълнителен 
директор. Мартин Богданов е и член на управителния съвет на "Българска финтех асоциация", член на Националния съвет 
към "Асоциация на индустриалния капитал в България" (АИКБ) и "Комисия по конкурентоспособност и иновации" към 
АИКБ. 
Завършил е магистратура в УНСС, има множество международни специализации и курсове по управление на държавен 
дълг, инструменти на паричния пазар, практическо прилагане на икономическите политики, алтернативни методи на 
кредитиране, продажбени техники и др. 
Със своя опит и професионализъм той ще подпомогне цялостния процес на дигитализация на "Инвестбанк" АД и 
въвеждане на стегнат процес на продажби, включително подобряване на алтернативните канали за продажби. 
"Дигитализирането на клиентските продукти и услуги, както и свързаните с тях работни процеси е непрекъсната инвестиция 
под формата на човешки и финансов капитал, която се отплаща във времето", коментира Мартин Богданов бъдещите си 
приоритети на работа. 
С решението на общото събрание за член на надзорния съвет на банката е преизбран Ивайло Стоянов като представител 
на "Феста Холдинг" АД, а Петя Славова, собственик на "Феста Холдинг" АД - за негов председател. 
  
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Образователният министър: Не може да има присъствено обучение без здрави учители  
Фокусът трябва да е върху учителите, защото присъствено обучение не може да има без здрави учители. Балансът между 
мерките, които опазват здравето на учителите и учениците и присъствието в клас, е ключов. Това заяви пред БНР 
служебният министър на образованието проф. Николай Денков. 
"Важно е, че насоките за обучение в условия на пандемия почиват на доста различна философия спрямо тези от 
миналата година, давайки възможност за локално решение според конкретната ситуация в дадено училище и 
населено място", добави той. 
По думите му идеята на насоките е да даде на директорите опорните точки, които да им позволят да вземат решения 
според конкретната ситуация. 
"Не сме ги оставили сами да се давят в дълбоката вода. Не очаквам да сме стигнали до колективен имунитет не само 
заради учителите, той зависи и от учениците", уточни служебният министър на образованието. 
Денков обясни, че ключовите въпроси, които трябва да бъдат обсъдени през следващата седмица, са носенето на маски – 
в кои случаи, за кои възрастови групи, въпросът за тестването и кога да се преминава към електронно обучение. 
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"Подкрепям решението на Медицински университет – Пловдив. То е предизвикано не само от това техните студенти 
да се обучават присъствено, а и от контакт между болни пациенти и студенти в университетските болници", каза 
още проф. Николай Денков. 
Преди дни ректорът на Медицинския университет в Пловдив издаде заповед, с която всички студенти, които искат да учат 
присъствено, трябва да предоставят валиден сертификат за ваксинация, документ за преболедуване или отрицателен тест 
за COVID-19. 
 
√ Третият мандат: Политически реакции след началото на консултациите  
Какви са политическите реакции след началото на консултациите между БСП и "Изправи се БГ! Ние идваме!". Лидерът на 
ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че БСП се опитва да разиграе нов сценарий на задкулисието, задържайки мандата. 
От "Демократична България" определиха третия мандат за "обречен", а "Изправи се БГ! Ние идваме!", че съставянето на 
правителство на всяка цена не е решение. "Има такъв народ" и ДПС запазиха мълчание. 
Веднага след като станаха ясни намеренията на БСП лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че редовен кабинет няма да 
бъде сформиран, докато не бъде преизбран президентът Румен Радев. Тезата му е, че БСП разиграва нов сценарий на 
задкулисието и че една от целите е президентските избори да бъдат организирани от служебен кабинет. 
Председателят на ПГ на "Демократична България" Христо Иванов коментира, че третият мандат няма никакъв шанс, а 
консултациите, организирани от БСП, обслужват целите на предизборната кампания на Корнелия Нинова. Генерал Атанас 
Атанасов каза, че трябва да стане чудо, за да бъде реализиран мандатът. 
Позицията на "Има такъв народ" е ясна от интервюто на Слави Трифонов в петък - нови избори са най-вероятния сценарий, 
тъй като БСП, според формацията, е партия - част от статуквото. 
Нов план на задкулисието - така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи задържането на третия мандат от БСП. 
"Всичко се прави по сценарий, не ги подозирам, то е факт. За какво го държи, като няма да прави правителство, или, 
ако ще има правителство, то ще е на задкулисието, защото официално всички са заявили, че не искат. Ама това е 
несериозно, това е гавра с политиката, което правят, гавра е с държавата", каза Бойко Борисов. 
Отново повтори, че мандатът трябва да бъде върнат веднага. 
"Няма да има правителство, докато диктаторът Радев не бъде преизбран. Какво мнозинство повече им трябва от 
това, което имат в момента? Видно е, че си ходят на гости при господин Трифонов и Мая, и Корнелия, и Христо 
Иванов. Защо ще ходим на избори? Едно е само възможно: И то е, че президентските избори трябва да ги проведе 
служебният вътрешен министър и служебното правителство на Румен Радев", допълни Борисов. 
Още в петък в ексклузивното си интервю за Бойко Василев пред БНТ Слави Трифонов обяви, че няма да подкрепи БСП, с 
които имат сериозни разминавания, и изрази съжаление за нереализирания първи мандат, въпреки срещите в офиса му с 
Христо Иванов и Мая Манолова. 
"Само БСП и ИТН не могат да сформират правителство, защото няма да имат мнозинство в парламента. Трябва да 
ги подкрепи още някоя политическа формация, ако хипотетично предположим, че ги подкрепи ДПС, ще правим нова 
тройна коалиция ли? Това е просто абсурдно", заяви Трифонов. 
Именно, за да бъде реализиран третият мандат, изчиствайки грешките от първия - такава била целта на срещата на Христо 
Иванов със Слави Трифонов, коментира съпредседателят на ДБ, според когото третият мандат е обречен, а консултациите 
са предизборна кампания на Корнелия Нинова.  
При условие, че Слави Трифонов е заявил, че няма да даде подкрепа, ще трябва чудо, за да бъде реализиран мандатът, 
смята и Атанас Атанасов от обединението. Според него, всичко оттук нататък е предизборна кампания. 
"Определено сме в предизборен режим вече, всичко е кампания и трябва да вземем наистина важните теми пред 
обществото. Това не е само как да съставим правителство, а какво точно ще прави това редовно правителство след 
поредните трети избори", уточни Владислав Панев, "Зелено движение", "Демократична България". 
"Изправи се БГ! Ние идваме!" смятат, че кабинет на всяка цена не е решение. Обясниха, че срещите със Слави Трифонов в 
офиса му са били по негово настояване с цел да ги убеди да подкрепят проектокабинета на ИТН. 
"Обясних как е възможно да се случи третият мандат - само и единствено, ако отново седнем на масата и ние, те и 
"Демократична България", определим приоритетите и им сложим ясни срокове, след което да подпишем 
споразумение. Това е. Ние не сме искали в нито един от разговорите постове, позиции и да парцелираме властта. 
Срещата с г-н Трифонов е била една, по негова покана. Защо той прецени, че трябва да спекулира с тази среща, е негова 
отговорност", каза още Мая Манолова, председател на ПГ на "Изправи се БГ! Ние идваме!". 
От ДПС запазиха мълчание. 
 
√ Консултации за третия мандат: Нинова - ще го задържим до актуализацията на бюджета  
БСП ще задържат мандата до актуализацията на бюджета. Смятат, че сега цялата отговорност е върху тях. Съществува ли 
изобщо някаква възможност за съставяне на правителство с третия мандат и обречен ли е последният опит на БСП? 
Разговорите на БСП тръгват в 2 посоки - последен опит за правителство с третия мандат и актуализация на бюджета. 
Корнелия Нинова заяви, че цялата отговорност в момента лежи върху БСП. 
"Ако върнем мандата веднага, президентът е длъжен да разпусне Народното събрание и да насрочи избори. Така ще 
оставим пенсионерите без преизчисляване на пенсиите, лекарите без 1000 лева на първа линия, полицаите и военните 
без средства за охрана на границата", заяви председателят на "БСП за България" Корнелия Нинова. 
Третият мандат е неограничен във времето, но от левицата не възнамеряват да го държат в неразумен срок. БСП искат  от 
"Има такъв народ", "Изправи се БГ! Ние идваме!" и "Демократична България" за последно: 
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"Да кажат: Кой иска редовен кабинет, кой не иска и защо? Ние виждаме като обозрим срок - ако не стигнем до съгласие 
за връщане на мандата - между 10 и 15 септември. Знаем, че има лица, има сигурно и партии, има и други сили, които 
искат бързо връщане на мандата и хвърляне на държавата в хаос. Няма да го позволим", допълни Корнелия Нинова. 
Нинова заяви, че не е посещавала офиса на Слави Трифонов. И се обърна и към Борисов, който за втори ден задочно я 
призовава да върне мандата веднага. 
"Господин Борисов, преди да давате оценки на другите партии, си отговорете на въпроса: Защо никоя, никоя от 
партиите, не желае да разговаря с ГЕРБ? И кой днес е в тотална изолация?", подчерта Нинова. 
БСП са готови да работят и денонощно по актуализацията на бюджета. Предлагат съкращение на сроковете за 
предложения между двете четения. На масата за разговори постигнаха съгласие с "Изправи се БГ! Ние идваме!" по точки 
от актуализацията на бюджета. 
"Бих искал да адмирирам смелостта Ви да обявите още днес, преди първата среща, че ще задържите мандата, 
колкото е необходимо. Има неща, за които не трябва да бързаме - едно от тези неща е бюджетът очевидно", каза 
Николай Хаджигенов от ПГ на "Изправи се БГ! Ние идваме!". 
"Вторият кръг от теми, който е изключително важен за хората от протестите - това са исканията за реформа в правосъдната 
система. И законодателните решения по отношение на домакинствата", добави Мая Манолова, председател на ПГ на 
"Изправи се БГ! Ние идваме!". 
"Що се отнася до политиките, които очертахте, че трябва да засегнем в бюджета между първо и второ четене - ние имаме 
съвпадения. За нас най-важен е интересът на хората", каза още Корнелия Нинова. 
От БСП ще проведат срещи и с граждански сдружения, синдикати и работодатели. 
 
√ БСП започва разговори с граждански организации, работодатели и синдикати  
БСП започва срещи с граждански организации, браншови съюзи, работодатели и синдикати във връзка със връчения 
мандат за съставяне на кабинет. 
На тях ще бъдат обсъдени приоритетите, които да залегнат в работата на бъдещо правителство, както и актуализацията на 
бюджета. Утре предстоят разговори с "Има такъв народ" и "Демократична България", в последен опит за сформиране на 
кабинет. 
Засега разговори са водени само с "Изправи се БГ! Ние идваме!". Ако мандатът се окаже невъзможен, ще бъде върнат 
между 10 и 15 септември, заявиха от БСП. 
 
√ Румъния въведе нови мерки за пристигащите от България  
Румъния въвежда нови ограничителни мерки за пристигащите от България. 
По информация на българското посолство в Букурещ пътници, които не са ваксинирани, не са преболедували COVID-19 и 
не разполагат с документ за отрицателен резултат от PCR тест, ще подлежат на 14-дневна карантина. 
Българските граждани няма да бъдат поставяни под карантина, ако отговарят на някои от следните условия: 
- да са ваксинирани срещу SARS-CoV-2, като до влизането им в Румъния трябва да са изминали най-малко десет дни от 
завършването на пълната схема за ваксинация. Поставянето на ваксината и датата на завършването на пълната схема на 
ваксинация се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с документ, издаден от здравното звено, където е била 
поставена ваксината. Той трябва да е на езика на съответната държава, както и да е преведен на английски език; 
- да представят отрицателен RT-PCR тест за COVID-19, направен до 72 часа преди качване в превозното средство (за 
пътуващите с обществен транспорт) или преди влизане в Румъния (за пътуващите със собствен транспорт). Необходимо е 
негативният резултат от RT-PCR тест да се докаже с цифров COVID сертификат на ЕС или с документ, издаден на езика на 
съответната държава и преведен на английски език; 
- през последните 180 дни са преболедували COVID-19, като към датата на влизане в Румъния да са изминали най-малко 
14 дни от датата на потвърждаване на заразяването. Преболедуването на COVID-19 се доказва с цифров COVID сертификат 
на ЕС или с документ за положителен резултат от RT-PCR тест за коронавирус от датата на потвърждаване на заразяването, 
издаден на езика на съответната държава и преведен на английски език. 
От карантина се освобождават и деца до 6-годишна възраст включително, както и транзитно преминаващи граждани, но 
при условие че напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането им в страната. 
При нужда от съдействие българските граждани могат да се обръщат към: посолството на Република България в Букурещ 
на телефон: +40 21 230 21 50; +40 21 230 21 59 и на мейл Consular.Bucharest@mfa.bg  
 
БНР 
 
√ Кирил Петков: С тавана за кредити в ББР сме спрели 850 заема със среден размер 50 милиона 
Ако човек се влюби в идеята, че е месия, шансът да изкриви нещата е огромен, казва министърът на икономиката 
Промяната в България е възможна и не е толкова трудна 
Интервю на Силвия Великова с Кирил Петков 
„Много се надявам, че този бюджет ще бъде приет. Всичко друго би било абсолютна безотговорност. (…) Умолявам даже 
всички политически партии, независимо че явно ще идват избори, да се стегнат и да приемат отговорното решение, че 
този бюджет трябва да бъде приет, преди да бъде разпуснато това Народно събрание.“ Това заяви министърът на 
икономиката Кирил Петков пред БНР.  
„Никой не е говорил с нас“, каза Петков, запитан водени ли са разговори от страна на БСП за участие в правителство. С 
държавния глава също не са провеждани разговори за включването на Петков в следващ служебен кабинет. 

mailto:Consular.Bucharest@mfa.bg
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До този момент го играем много екипно в служебното правителство и за мен това би било поемане на отговорност по 
правилния начин, изтъкна Петков. 
„Ако се реши, че това не е най-оптималното, не бих се сърдил на никой по никакъв начин, защото в момента са много 
динамични нещата, много фактори влияят.“ 
В отговор на въпрос ако не го видим в следващо служебно правителство, ще прави ли нов политически проект, Кирил 
Петков коментира: 
„Нека го говорим, когато стане факт. Не мога това да го казвам в момента. В момента съм служебен министър, който трябва 
да е безпартиен. Останаха две седмици. Имаме енергия да продължим да бъдем част от промяната. Какъв е най-добрият 
начин да го направим, ще бъде много сериозен разговор не само с нашите съмишленици, но и с нашите семейства, с 
нашите партньори. Трябва да помислим внимателно, но знаем, че България има нужда от още промяна.“ 
За съвместното решение с Асен Василев и Николай Денков да участват в служебното правителство и за евентуално бъдещо 
продължение той уточни: 
„Рамката, в която бяхме, заедно взехме това решение да влезем, беше дадена от президента. (…) За мен това е 
единствения формат, в който бих влязъл в политическа роля, експертна роля – където имаме обща визия, но как се постига 
тази визия, имаме пълна свобода и никой не ти вдига телефона, никой не ти казва нещо.“ 
„През цялото време сме държали комуникация, много продуктивна, но не съм получил нито един път насока – направи 
това или направи онова“, разказа Кирил Петков за взаимодействието си с президента Румен Радев. 
„Оттук нататък единственото, което би ми било интересно, е решението на Конституционния съд. Не съм ходил до 
Румъния“, уточни икономическият министър по повод спора около канадското му гражданство и полученото в посолството 
на Канада в Румъния удостоверение от канадските власти. 
„Даже няма много какво да се гледа в този сертификат. Това не зависи от канадските власти“, допълни той. 
Конституционният съд е единственият, който може да говори по тази тема и трябва да отчете кога българската държава 
приема отказа за валиден, подчерта Кирил Петков, като нарече казуса „екзотичен“. По думите му случаят с неговото 
гражданство би отворил вратите за много други българи, които искат да променят страната. 
Петков не отчита своя грешка, защото е бил абсолютно убеден, че отказът от чуждо гражданство е валиден. Той потвърди, 
че към днешна дата няма нито един канадски документ. 
Трите партии, които ме атакуваха по този казус, бяха ИТН, ДПС и ГЕРБ, припомни министър Петков. 
Разкритията в ББР не са най-големият проблем, а реалното спиране на 850 заема, които са били в процедура на одобрение 
и са били на финалната права да бъдат дадени, подчерта Кирил Петков в предаването „Политически НЕкоректно“. По 
думите му средният размер на тези заеми е бил над 50 милиона. Неговата версия е, че със слагането на таван на кредитите 
от банката засегнати са реагирали. 
Петков отказа да назове посредника от ИТН, който е осъществил връзка с него преди срещата му със Слави Трифонов. Той 
анализира атаката на ИТН, последвала отказа му за участие в кабинета на партията. 
„В едно съм сигурен – тази готовност да изкажат всякакви неверни неща, включително и за бизнесите ни, за мен поражда 
супер много съмнения.“ 
Има една линия, отвъд която не съм десен човек – 42% от пенсионерите да са под линията на бедност не е ОК за мен, 
поясни Кирил Петков. 
В последния месец само ни вкарват в обяснителни режими, отбеляза още той. 
„Ние по два дена в седмицата прекарваме на наказателната скамейка в парламента.“ 
Христо Иванов си стои много добре като лидер на ДБ, каза Петков и нарече абсурдни евентуални негови лидерски 
намерения към тази партия. 
„Промяната в България е съвсем възможна и не е толкова трудна, колкото всеки се опитва да я обясни. Ние като отбор 
имаме енергията да го направим“, декларира още Петков. 
„Когато не се чувстваш сам, като бяла птичка, която едва ли не никой не я разбира, това чувство е много хубаво“, изтъкна 
той относно Фейсбук групата в негова подкрепа, която наброява над 90 хиляди членове. 
„Няма опиум при мен от тази страна. Едно от нещата, които научих – ако човек иска да влезе в политиката, условие номер 
1 трябва да бъде, че животът му извън политиката е по-добър, отколкото в политиката. Защото ако дори за момент се 
влюби в идеята, че е месия, че е невероятен, шансът да изкриви нещата, които трябва да направи, е огромен.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Пласидо Доминго гостува на международния форум „Културата и бизнесът - заедно в дигиталния свят“  
Световноизвестният оперен певец Пласидо Доминго ще бъде гост на първия Международен форум „Културата и бизнесът 
- заедно в дигиталния свят“. 
Събитието има за цел да запознае с новите възможности за дигитализация на културното наследство. 
Форумът се реализира под егидата на кампанията „Чудесата на България“ и най-голямата неправителствена организация 
за опазване на културното наследство „Европа Ностра“, чийто почетен председател е маестро Пласидо Доминго. 
След официалното откриване на събитието ще бъдат наградени някои от най-известните български млади таланти, а 
културни дейци, представители на туристически организации и кметове на български общини ще представят проекти в 
областта на дигитализацията. 
Сред участниците се очакват още вицепрезидентът Илияна Йотова, негово величество Симеон Сакскобургготски, 
българският еврокомисар Мария Габриел, дипломати и министри. 
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√ Силвия Георгиева: Общините са големият отсъстващ в актуализацията на бюджета 
НСОРБ иска допълнително 370 милиона лева за местната власт 
Интервю на Таня Милушева със Силвия Георгиева 
Общините са големият отсъстващ в актуализацията на държавния бюджет и голяма част от парламентарните групи 
отбелязаха този факт. Това заяви пред БНР Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на 
общините в Република България НСОРБ. 
Обективно погледнато, общините в момента са най-силната власт в държавата и продължават да изпълняват 
задълженията си системно и отговорно, подчерта Георгиева. 
Тази седмица сдружението ще предложи със съответните разчети и аргументи общините да получат около 370 милиона 
лева допълнително от държавния бюджет. От тази сума ще се покрият всички извънредни разходи по овладяване на 
епидемичната ситуация и ще бъдат подпомогнати здравните системи на общинско ниво, увери тя. 
„Искането е породено от съвсем обективни обстоятелства. Ако тези средства бъдат заложени в държавния бюджет, ще 
бъдат компенсирани всички разходи.“ 
Приходите в общинските бюджети в двете пандемични години са намалели значително, поясни Силвия Георгиева. Тя 
припомни, че първите подкрепящи мерки в кризата са били въведени на местно ниво. 
Служителите в общинските социални услуги останаха забравени и некомпенсирани, а те работят на първа линия, посочи 
още изпълнителният директор на НСОРБ. 
Разходите за издръжка на общинските системи са разчетени при цена на тока под 100 лева, каквато беше в края на 2020 
година. В общинските бюджети няма разчетени режийни разходи при настоящата цена и част от средствата, които ще 
бъдат поискани при актуализацията, ще се използват именно за компенсация на растящите разходи, отбеляза Силвия 
Георгиева. 
С ВиК холдинга е обсъдено да се търсят начини за диференциране на цената на водата според способа на добиване, 
съобщи Георгиева в предаването „Преди всички“.  
През последните 20 години много често се случва на общините да се прехвърлят нови задължения и отговорности, 
коментира тя. 
„Ваксинацията и управлението на пандемията не прави изключение от този процес, който тече дълги години.“ 
Общините организират логистично ваксинационния процес, допълни Георгиева. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ ЕК одобри 5,7 млрд. евро в подкрепа на малки проекти за възобновяема енергия във Франция  
Европейската комисия заяви в петък, че е одобрила помощ в размер на 5,7 млрд. евро в подкрепа на програмата на 
Франция за възобновяема енергия. 
Средствата ще бъдат достъпни за оператори на малки фотоволтаични инсталации, разположени върху сгради с капацитет 
до 500 киловата, тъй като Франция се стреми да произвежда 33% от енергийните си нужди от възобновяеми източници до 
2030 г. 
Според Комисията схемата ще продължи до 2026 г. и се очаква да развие 3700 допълнителни мегавата във възобновяема 
слънчева енергия във Франция. 
Средствата ще бъдат предоставяни без тръжна процедура, тъй като са насочени към малки слънчеви инсталации с мощност 
под 1 мегават. 
 
Investor.bg 
 
√ ББР инициира създаването на иновационен фонд към „Три морета“ 
ББР преглежда и 3-годишната си стратегия, която ще бъде насочена към подпомагане на интензивното развитие на 
малки и средни предприятия, каза Илия Лингорски 
Българската банка за развитие (ББР) инициира създаването на иновационен фонд към инициативата „Три морета“, който 
ще подкрепя развитието на иновативни компании. ББР преглежда и 3-годишната си стратегия, която ще бъде насочена 
към подпомагане на интензивното развитие на малки и средни предприятия, особено в прилагането в тях на 
дигитализация и енергийна ефективност. В същото време банките за развитие като цяло ще имат много важна роля във 
възстановяването на Европа след пандемичната криза и в процеса на Зеления преход. Това са част от тезите, които застъпи 
Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие пред Bloomberg TV Bulgaria. 
Големият структурен и фундаментален за икономиките проблем, който стои пред всички страни в инициативата „Три 
морета“, е догонването на развитите икономики в ЕС. При разширяването на съюза очакванията бяха за много по-бърз на 
конвергенция, припомня Лингорски. Това не се случи, не и без негативното влияние на кризите, през които светът премина 
в последните 15 г., казва икономистът. 
Фондът към инициативата, който е създаден от девет банки за развитие като акционери, сред които и ББР, вече направи 
своите първи три инвестиции, които са в трите приоритетни направления – дигитализация, транспортна свързаност и 
енергия и енергийна свързаност, със силен фокус върху възобновяемата енергия. В последното направление инвестицията 
е в компанията Enery, където ще има голям български компонент по отношение на генериране на соларна енергия, посочи 
гостът. 
Във фонда вече има събрани 1 млрд. евро, но той остава отворен и много активно се работи по отношение на привличането 
и на частния капитал, обяснява още той. 

https://bnr.bg/post/101519525
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Това, което се случи в София, първо по инициативата на президента Румен Радев и после идеята бе доразвита от министър 
Асен Василев, е добавянето на още един аспект на свързаност на тези страни, а именно по отношение на науката, 
изследователската дейност и иновациите, продължава той. Още в София започнаха дискусиите за създаване на още един 
фонд към „Три морета“, но не за инвестиции в инфраструктура, а  насочен към инвестиции, които подпомагат развитието 
на иновативни компании, ползващи тази инфраструктура или които имат голям потенциал да се развият в резултат на 
инфраструктурното развитие, особено когато става въпрос за дигитализацията. 
ББР води активни разговори с другите банки акционери за създаването на този втори инструмент за подкрепа на 
иновативни компании, обяснява Лингорски. Банката подготвя и миниконференция, в която ще поканят и фондовете, които 
инвестират в рисков капитал, особено в иновативните сектори. Акцентът няма да е само върху дигитализацията и софтуера, 
но и на жизненоважни сектори, свързани с природните науки, като биотехнологиите. 
 
√ Превозените международни товари в сухопътния транспорт растат с 23% през пролетта 
Пътниците в градския електротранспорт се увеличават с почти 45% през второто тримесечие на годината 
През второто тримесечие на 2021 година превозените товари отчитат ръст от 10,5% спрямо същото тримесечие на 2020 
година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за развитието на сухопътния транспорт. 
 

 
Източник: НСИ 

 
Повишението се дължи основно на ръста на международните превози с почти 23% до 10,5 млн. тона. По вътрешните 
дестинации са превозени 17,8 млн. тона товари. Във водния транспорт са пренесени около 1,05 млн. тона товари, което 
представлява ръст от 78%, сочат още данните на НСИ. 
На тримесечна база обаче превозените товари като цяло намаляват с 8,6%. 
По отношение на превозените пътници в сухопътния транспорт през второто тримесечие техният брой достига 77,3 млн., 
което е повишение от 22,4%. При вътрешните превози има ръст от 22,5% (до 77,2 млн.), докато при международните 
превози има понижение спрямо второто тримесечие на 2020 г. 
В градския електротранспорт (трамваи, тролеи и метро) превозените пътници са 49,3 млн., като има увеличение от 44% на 
годишна база. 
Спрямо първото тримесечие на годината превозените пасажери в сухопътния, водния и градския електротранспорт се 
увеличават с 8,4 на сто. 
 
√ Европа се готви да живее с COVID-19, вместо да се бори с него 
Страни като Германия и Италия разчитат на ваксинациите и задължителното носене на маска при новата вълна на 
коронавируса  
Битката срещу COVID-19 превключи в дългосрочен, нискоинтензивен режим в Европа, тъй като редица страни, 
включително Германия, Италия и Франция, преминават от стремеж за прекратяване на пандемията към подготовка за 
живот с нея, пише Wall Street Journal. 
Правителствата очертават планове за кампании за носене на маски, често тестване и ограничени мерки за социално 
дистанциране, за да поддържат вируса под контрол преди третата пандемична зима в региона. 
Те са подпомогнати от общество, което се оказва относително толерантно към социалните ограничения. За разлика от 
САЩ, където някои щати бързо отмениха ограниченията на фона на оптимизма, че вирусът затихва, никога не е имало 
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големи очаквания, че пандемията е приключила в Европа, където броят на заразените нараства спорадично през пролетта 
и лятото. 
Германия, която не е отменяла ограниченията по време на пандемията, съобщи по-рано този месец, че единствено 
ваксинирани, преболедували или хора със скорошен отрицателен тест за COVID-19 ще могат да влизат в ресторанти, 
болници и други места на закрито, ако броят на заразените не падне до много ниско ниво. Маските ще останат 
задължителни в затворени пространства и в обществения транспорт за неопределено време, дори за ваксинираните. 
В Берлин, където учебната година започна през август, децата трябва да носят маски в училище и са тествани за вируса 
няколко пъти на седмица. Правителството изпрати писма до семействата на деца, които могат да получат ваксина срещу 
COVID-19, за да ги насърчи да я приемат. 
Страни като Франция и Италия също правят ваксинирането, скорошното преболедуване или отрицателен тест 
предварително условие за ежедневни дейности. Френските ресторантьори, които не проверяват клиентите, рискуват глоби 
до 9 хил. евро и една година затвор. 
В САЩ някои градове и щати като Калифорния обявиха неотдавна сходни ограничения. 
Учени отбелязват, че плановете на правителствата показват реалността и осъзнаването, че COVID-19 няма да изчезне 
толкова бързо, колкото се смяташе, а вместо това ще заеме мястото си сред респираторните заболявания като грипа. 
Не е ясно колко време ще е необходимо за достигане до този етап. Но ваксините означават, че най-смъртоносната част от 
пандемията почти сигурно е в миналото, а правителствата няма да прибягват отново до строги национални блокади за 
овладяване на вируса. 
Новите смъртни случаи от COVID-19 както в Европа, така и в САЩ са значително по-малко спрямо предходните вълни на 
пандемията. 
Европа постига напредък във ваксинирането на населението си след колебливото начало. В ЕС напълно ваксинирани са 
над 57% от населението, сочат данни на проекта Our World in Data (Нашият свят в данни) на Оксфордския университет 
към 30 август. В САЩ делът на напълно ваксинираните е 51%, а във Великобритания - 62%. Испания достигна 69%, Германия 
и Италия – 60%, а Франция - 58%. (В България този дял е 16% към 17 август, а в съседните страни варира от 25% в 
Северна Македония и 27% в Румъния до 55% в Гърция - бел. ред.) 
Но според учените стадният имунитет, или етапът, в който населението е достигнало достатъчен имунитет чрез ваксинация 
или заразяване, за да се предотврати разпространението на вируса, остава далечна перспектива, ако изобщо може да бъде 
достигнат. Възможно е да се появят и нови варианти, които заобикалят тези защити. 
Ограниченията за пътувания и режимите за изолация за потвърдени случаи на COVID-19 са нещо обичайно за региона и 
вероятно ще се запазят за известно време. Страните засилиха генетичното си наблюдение, за да проследяват по-добре 
вариантите. Много правителства разширяват повсеместните, редовни тестове за засичането на случаи и затягат, вместо да 
отслабват, системите си за проследяване на контакти. 
Великобритания възприе малко по-различен подход, като избра да свали повечето ограничения и да се довери на 
ваксините и на поведението на хората за поддържане на COVID-19 под контрол. Премиерът Борис Джонсън призова 
британците да се научат да живеят с вируса, както с останалите респираторни заболявания. 
Данните показват, че британците остават предпазливи въпреки смекчаването на ограниченията, което поставя на преден 
план потенциалната роля на поведението в ограничаването на разпространението на вируса. Допитване на YouGov 
установи, че 70% от британците са заявили в края на юли след смекчаването на ограниченията в Англия, че продължават 
да носят маски на обществени места, като делът не се е променил много от пролетта на 2020 г. насам. Много магазини и 
транспортни оператори продължават да изискват от клиентите да носят маска, но прилагането на правилата е хаотично. 
Данни на Google показват, че посещенията във Великобритания на ресторанти, търговски центрове и места за забавление 
като киносалони в началото на август са с около 3% под нивата преди пандемията. Използването на обществения транспорт 
е с една трета по-ниско. Посещенията на работното място са с 42% по-малко. 
Италия, която понесе по-тежък удар от пандемията, се готви за продължителна борба. Тя използва цветова система, която 
включва редица параметри, за да класифицира състоянието на пандемията и строгостта на ограниченията. 
Червените области имат най-много ограничения, следвани от жълтите, зелените и белите, където няма почти никакви 
ограничения с изключение на носенето на маска на закрити обществени места.  
„Хората тук осъзнават, че битката срещу COVID продължава и че тя ще бъде дълга“, казва Клаудио Канчели, кмет на 
Нембро, град с 11 хил. души население близо до епицентъра на първата вълна на пандемията в Италия. Канчели отбелязва, 
че маските продължават да се носят често на открито, въпреки че не са задължителни, а хората казват, че са готови да 
получат трета доза ваксина, ако властите я одобрят. 
„Хората не свалят гарда, защото знаят, че не е приключило и ще е необходимо дълго време, преди да стигнем до там“, 
коментира той. 
 
√ Дигитализацията в помощ на енергийната ефективност 
Трябва да се работи за повишаването на доверието в новите технологии в енергийния сектор и за насърчаване на 
тяхното навлизане, съветва МАЕ  
Дигитализацията на енергийните системи е от съществено значение за подобряване на енергийната ефективност, пише в 
анализ на Международната агенция за енергетика (МАЕ). Но в същото време цифровите технологии крият нови рискове за 
системата - например, свързани със киберсигурността, изтичане на лични данни и т.н. 
По тази причина са нужни действия, за да се гарантира, че доверието към системата от страна на обществото и бизнеса ще 
се запази при цифровата трансформация на енергийния сектор. 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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Политиките по енергийната ефективност винаги са били слабото място за управляващите по света, смята още МАЕ. 
Мерките засягат всички - домакинства и бизнеси, и въпреки икономическите ползи, разходите за увеличаване на 
енергийната ефективност са високи и крият предизвикателства за инвеститорите. 
Дигитализацията на сектора обаче може да помогне много, защото новите технологии правят по-видими целите и 
резултатите. Енергийни иновации вече се използват на много места - например в Канада приложението MyHeat дава 
информация за загубата на топлинна енергия. Информацията се събира от въздуха чрез сензори, монтирани на самолети, 
а специална формула изчислява местните температурни амплитуди, микроклимата и други показатели, за да изчисли 
загубата на топлинна енергия. Чрез това приложение потребителите ясно виждат проблема и могат да предприемат 
точните действия за решението му. 
Подобни приложения, използващи географски информационни системи, работят и в други части на света. Всъщност 
огромно количество информация е събрана за енергийната система чрез интелигентните измервателни уреди, от мрежите 
и друга инфраструктура и системи. Тези данни дават достатъчно информация, на базата на която да бъдат взимани 
политически решения. 
Комбинирането на данните от енергийните мрежи и социо-икономическата информация за домакинствата реално дават 
картината на енергийноефективните цели и предпазва правителствата от свръхфинансиране, или обратното - липса на 
достатъчно финансиране, на мерките. Така и подкрепата ще бъде насочена към точните домакинства, а не към всички, 
включително и тези, които могат да си позволят да покрият разходите. 
Наличието на толкова информация позволява и разработването на платформи със съвети за разумно енергийно 
потребление от страна на потребителите, разработени от държавните власти. Подобна платформа е създадена във 
Великобритания и всички съвети са базирани на националните стандарти и особености в потреблението на 
електроенергия. 
Достъпът до информация може също така да насърчи и самите домакинства да инвестират сами в мерки за повишаване 
на енергийната ефективност, посочват още от МАЕ. 
Споделянето на информация също е от ключово значение. В Канада например мобилно приложение свързва собственици 
на електрически автомобили и така те могат да си помагат и да изградят общности, които да насърчават ползите от 
използването на електромобил. 
Приложения за смартфон насърчават мерките за енергийна ефективност и в Австралия - специално приложение помага на 
потребителите да изчислят енергийното потребление преди да купят електроуред или дава съвети за по-ефективно 
използване на електроуредите. 
Във Великобритания пък подобно приложение съобщава на потребителите кога търсенето на електроенергия в района им 
е ниско, тоест цената също е ниска, и насърчава включването на електроуреди в този момент. Първоначалните данни са 
обещаващи - има годишно спестяване и на електроенергия, и на емисиите въглероден диоксид. 
От МАЕ отчитат няколко необходими стъпки за подобряване на енергийната ефективност и една от тях е подобряване на 
достъпа до информация за мерките. Правителствата трябва да гарантират и защитата на личните данни от цифровизацията 
на системите и така да повиши доверието в новите технологии. Например трябва да е напълно ясно кой има достъп до 
данните, кой ще ги съхранява и защитава и за какви нужди се събират. 
За да се подготвят за умните мрежи пазарите трябва също така да бъдат достатъчно гъвкави, да има равен достъп до 
технологиите и хората да бъдат окуражени да ги използват. Политиката трябва да бъде такава, че да не бъдат засегнати 
уязвимите групи в обществото, макар че има риск дигитализацията да разшири неравенството, колкото и правилни мерки 
да бъдат прилагани. 
А всички стъпки трябва да гарантират, че негативният ефект върху околната среда ще бъде намален. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Хотелите са препълнени, но туристическият сезон не е много добър 
Илин Димитров, председател на Варненска туристическа камара, председател на Асоциацията за подбор на кадри от 
чужбина, “Бизнес старт” 
На много места в България се наблюдава свръхтуризъм. Няма места в ресторантите и по хотелите. Това няма как това да 
не се отрази на качеството и съответно то в една или друга степен е по-ниско. Това сподели Илин Димитров, председател 
на Варненска туристическа камара, председател на Асоциацията за подбор на кадри от чужбина, в ефира на 
предаването “Бизнес старт” с водещ Христо Николов. 
По думите на госта хотелите може привидно да изглеждат пълни, но продължителността, както и цените, на които те 
работят, не им позволява да бъдат ефективни.  
“Пандемията компресира изключително много туристическия сезон. Миналата година сезон нямахме, което ни 
постави в тежки условия за началото на този сезон. В момента имаме около два месеца и половина сезон и много 
желаещи да почиват.” 
За разлика от кризата от 2008-2009 г., тази е много по-различно естество, допълни госта.  
“Предишната беше финансова, но въпреки всичко имаше почиващи. В момента има криза на достъпността. Не може 
посрещнем чуждестранни гости. Работим на празни обороти или не работим. Биваме постоянно затваряни-
отваряни.” 
По думите на Илин Димитров българският турист е желан, той е добър, но дори ако всички българи решат да почиват в 
България, то те ще представляват едва около 25-30% от цялата леглова база.  
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Много малка част от хотелиерите са решили да инвестират в по-добра база през това време. Тези, които са го направили, 
са имали инвестиционни намерения от преди това.  
“Не се наблюдават нови хотели, браншът изчаква накъде ще се завъртят нещата. Ако има пореден щам на вируса и 
кажат, че ще има затваряне отново  - няма смисъл да се инвестира.” 
Компресираният в три месеца сезон отблъсква и работещите в сектора. По думите на госта е огромното предизвикателство 
да бъдат обучени и задържани българските служители. А за целта трябва те да бъдат мотивирани и да им се заплаща 
добре, така че те да искат да се развиват.   
“Кадрите от чужбина са прекрасно допълнение, но внасяме”всяка година около 20 хил. човека средно: от Молдова, 
Украйна и някои азиатски държави. В бранша работят 156 хил. души, а вносът е по-малко от 20%. “ 
Има три вида служители, които идват от чужбина. Първите са професионалистите с опит в даден бизнес. Другите са тези, 
които търсят временна лятна работа, но често не полагат голямо старание и последните са пенсионери, които искат да си 
помогнат финансово, както и да си уплътняват времето. Почти всички работещи в бранша чужденци в България говорят 
руски език. 
Димитров посочва и че всяко едно затваряне води до отлив на кадри, а след това отварянето е много по-трудно. 
Репутационният удар е дори по-голям от финансовия в тази връзка, защото браншът вече изглежда като несигурно място 
за работа. Затова този бизнес иска да има ясни условия за затварянията и свързаното с тях подпомагане. Браншът е единен, 
какъвто от много години не съм го виждал, казва експертът. 
Чуйте повече във видеото и за новата интегрирана система за градски транспорт на Варна. 
 
√ Пластмасата може да стигне рекордни цени заради урагана Ида  
Графика на деня, 28.08.2021 г. 
 

 
Графика: Bloomberg 

 
Рекордните цени на пластмасата най-вероятно ще се повишат още, тъй като бурята Ида ще се отрази върху производството 
в района на крайбрежието на Мексиканския залив в САЩ, където се произвежда почти 20% от световния етилен. 
Тропическата буря Ида се засилва и докато стигне Луизиана в неделя следобед се очаква ветровете да са със скорост от 
225 км/ч. Химическите заводи, собственост на Exxon Mobil Corp., Dow Inc. и други, са точно на пътя на бурята, заплашвайки 
доставките на полимери, използвани във всичко - от бутилки за шампоан до водопроводни тръби. 
Договорите за полипропилен, полиетилен с висока плътност и PVC от региона вече се търгуват на най-високите си 
стойности след бурите през февруари на фона на оживеното търсене на потребителски стоки. 
Бурята има шанс сериозно да наруши доставките на PVC и хлор, като се има предвид сегашната й посока, според Джеръми 
Пафорд, ръководител на развитието на пазара в Северна Америка в доставчика на данни ICIS. Освен това полипропиленът, 
който се използва в мебелите, почистващите продукти и килимите, би могъл да скочи почти с 45% до 4 000 долара на 
метричен тон, ако значително количество доставки се изключи от пазара за повече от три седмици, каза той. 
„Дългосрочните прекъсвания, предизвикани от тропическото време, биха могли да подхранват стратосферното 
покачване на цените, което веригите за доставки и потребителите не могат лесно да си позволят“, каза Пафорд. 
„По-голямата част от американското прозиводство е разположено на бреговете на Тексас и Луизиана и един 
опустошителен удар може да доведе до недостиг на полиетилен, полипропилен и/или полистирол за месеци напред.“ 
Петрохимическият център на Америка прекара голяма част от тази година, опитвайки се да се възстанови от 
продължителните спирания вследствие на февруарската буря. Сривът на предлагането се усложнява от нарастващото 
търсене на промишлени стоки и опаковки. Глобалните ограничения в корабоплаването също възпрепятстват веригите за 
доставки на химикали, повишавайки цените.  

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/97208-v-momenta-ima-kriza-na-dostapnostta
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„Още едно голямо прекъсване, подобно на това през февруари, би повлияло на производствените графици, оперативните 
темпове и продукцията“, казва Мухамад Фадхил, вицепрезидент на агенцията за отчитане на пазарните цени Argus Media 
Ltd. Това е особено лошо за „критичното“ четвърто тримесечие, „когато световното търсене на петрохимикали обикновено 
се увеличава преди празничното търсене на готови продукти“, каза той. 
Американските енергийни компании намалиха производството на петрол в региона с близо 60%, а рафинериите 
прекъснаха дейността си в своите заводи в Луизиана. 
Синоптиците заявиха, че може да се очаква "изключително опасна" буря от категория 4 по петстепенната скала Сафир-
Симпсън, генерираща ветрове от 225 км/ч, силни дъждове и приливни вълни, които могат да потопят голяма част от 
бреговата линия на Луизиана под няколко метра вода. 
Темпът на Ида се ускори през нощта и пренесе силни ветрове от 140 мили в час, докато се насочваше на северозапад, 
съобщи Националният център по ураганите в събота сутринта. Бурята ще продължи да се засилва бързо над водите на 
Мексиканския залив, които са с няколко градуса по-високи от нормалното, преди да излезе на брега късно в неделя. 
Наводненията от бурята Ида може да достигнат между 10 и 15 фута (3 и 4,5 метра) около устието на река Мисисипи, като 
по-ниските нива се простират на изток по съседните брегове на Мисисипи и Алабама. 
В петък Ида удари малкия остров Младост на Куба, събори дървета и скъса покриви от жилища. 
Ямайка беше наводнена от обилни дъждове, а след преминаването на бурята имаше свлачища. Много пътища бяха 
непроходими, което принуди някои жители да напуснат домовете си. 
Ида, деветата буря и четвърти ураган от сезона на ураганите в Атлантическия океан през 2021 г., може да надхвърли силата 
на урагана Лаура, последната буря от категория 4, която удари Луизиана. 
Районът беше опустошен през август 2005 г. от урагана Катрина, който уби повече от 1800 души.  
 
√ Талибаните се готвят да сформират правителство, за да спасят икономиката 
Афганистанските ветерани започват преговори с талибаните 
Талибаните заявиха в събота, че подготвят нов кабинет, тъй като евакуацията на САЩ наближава своя край, и че очакват 
рязкото спадане на валутата и икономическите сътресения след превземането на Кабул преди две седмици да премине. 
Забихула Муджахид, главният говорител на движението, направи коментарите пред "Ройтерс", докато американската 
армия прекратява мисията си да евакуира американските граждани и уязвимите афганистанци и да изтегли войските си от 
летището в Кабул преди крайния срок на 31 август, определен от президента Джо Байдън. 
Муджахид осъди американския безпилотен удар срещу бойци от „Ислямска държава“ след самоубийствената атака в 
четвъртък близо до летището като „ясна атака срещу афганистанска територия“. 
Но той призова Съединените щати и други западни държави да поддържат дипломатически отношения след оттеглянето 
им, което той очаква да приключи „много скоро“. 
Точните срокове за формирането на нов кабинет останаха неясни. "Ройтерс" първоначално цитира Муджахид, че 
кабинетът ще бъде обявен през следващата седмица, но в гласово съобщение по-късно той каза, че съставът на новия 
кабинет ще бъде ясен "след една или две седмици". 
В отговор на въпрос дали някоя жена ще бъде включена в новия кабинет, той каза, че това ще бъде въпрос за 
ръководството и не може да предвиди какво ще бъде тяхното решение. 
В Кабул има нарастващо разочарование от тежките икономически затруднения, причинени от спада на валутата и 
повишаването на цените на храните, като банките все още са затворени две седмици след идването на талибаните. 
В събота бе съобщено, че на банките е наредено да отворят отново със седмичен лимит за теглене от 200 долара, или 20 
000 афгана. 
Муджахид каза, че вече са назначени служители, които да ръководят ключови институции, включително министерствата 
на общественото здраве и образование и централната банка. 
Представители на ООН предупредиха, че Афганистан е изправен пред хуманитарна катастрофа, като голяма част от 
страната страда от екстремна суша. 
Икономиката, разбита след четири десетилетия война, също е изправена пред загубата на милиарди долари чуждестранна 
помощ след изтеглянето на западните посолства от страната. 
Муджахид каза, че икономическите проблеми ще бъдат облекчени, след като новото правителство влезе в сила. 
"Падането на афгана спрямо чуждата валута е временно и поради ситуацията, която внезапно се промени, валутата 
ще се върне към нормалното, след като правителствената система започне да функционира", каза той. 
Афганистанските ветерани започват преговори с талибаните 
Група ветерани афганистански лидери, включително двама регионални ръководителя, се готвят за разговори с талибаните 
и планират да се срещнат в рамките на седмици, за да образуват нов фронт за провеждане на преговори за следващото 
правителство на страната, каза член на групата. 
Халид Нур, син на Ата Мохамед Нур, някога могъщия губернатор на провинция Балх в Северен Афганистан, заяви, че в 
групата са се включили етническият узбекски лидер Абдул Рашид Достум и други, които се противопоставят на талибаните. 
"Предпочитаме да преговаряме колективно, защото проблемът на Афганистан не може да бъде решен само от един 
от нас", каза 27-годишният Нур пред "Ройтерс". 
"Така че е важно цялата политическа общност в страната да бъде включена, особено традиционните лидери, тези с 
власт, с обществена подкрепа", каза Нур. 
Ата Нур и Достум, ветерани от четири десетилетия конфликт в Афганистан, избягаха от страната, когато северният град 
Мазар-и-Шариф се предаде без бой на талибаните. 
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Дискусиите са знак за това, че традиционните силни лица в страната се оживяват след зашеметяващата военна кампания 
на талибаните. 
Ще бъде предизвикателство за всяко движение да управлява Афганистан дълго без консенсус между етническите групи в 
страната, казват повечето анализатори. 
За разлика от предишния им период на власт преди 2001 г., предимно пуштунските талибани наистина потърсиха подкрепа 
от таджики, узбеки и други малцинства, докато подготвяха настъплението си миналия месец. 
"Талибаните в този момент са много, много арогантни, защото просто спечелиха военно. Но това, което предполагаме е, 
че те знаят риска да управляват по начина, по който са го правили преди", каза Нур, имайки предвид изключването от 
предишния талибански режим на малцинствени етнически групи. 
Без капитулация 
Въпреки ангажимента за преговори, Нур заяви, че съществува „огромен риск“ преговорите да се провалят, което накара 
групата му вече да се подготви за въоръжена съпротива срещу талибаните. 
"Капитулацията не стои като възможност за нас", казва Нур, най-младият член на екипа на афганистанското правителство, 
който е водил преговори с талибаните в Катар. 
Ахмад Масуд, лидер на последния голям аванпост на антиталибанската съпротива в Афганистан, миналата седмица също 
заяви, че се надява преговорите с талибаните да доведат до приобщаващо правителство, в противен случай силите му са 
готови да се бият. 
Остава несигурно каква е подкрепата сред населението на лидери като Ата Нур, широко обвиняван в корупция, и Достум, 
обвинен в множество актове на изтезания и бруталност, и описан в доклада на Държавния департамент на САЩ като 
„типичен военачалник“. 
И двамата лидери отричат обвиненията. 
Талибаните, които вече бяха сериозна военна сила, сега притежават приблизително 2000 бронирани превозни средства и 
до 40 самолета, сред останалите оръжия, изоставени от бягащите афганистански сили, потенциално засилващи огневата 
им мощ. 
Все пак Нур каза, че талибаните няма да могат да устоят срещу съпротивата на хората. 
"Историята показва, че никой в Афганистан не може да управлява със сила, това е невъзможно", каза политикът, който е 
получил образованието си на Запад. "Колкото и подкрепа да имат от международната общност, тя ще се провали". 
 
√ Китай забрани "погрешните" коментари за икономиката 
Пекин ще санкционира и тези, които препубликуват чуждестранни статии или коментар  
Китайските власти започнаха двумесечна кампания за преследване на технологични платформи и профили в социалните 
мрежи, които публикуват финансова информация, която може да се приеме като вредяща на икономиката, пише 
Investor.bg 
Инициативата ще се фокусира върху коригирането на нарушения, при които има „злословене“ срещу финансовите пазари 
в Китай или неправилно интерпретиране на политики и икономически данни, посочват от Службата за киберпространство 
в страната. 
Тези, които препубликуват чуждестранни статии или коментари, които погрешно интерпретират вътрешнополитически 
финансови въпроси, „без да заемат позиция или да направят оценка“, също ще бъдат обект на кампанията, се казва още в 
съобщението, цитирано от Bloomberg. 
Целта на мярката е да се култивира „добронамерена“ онлайн среда за обществени мнения, които могат да улеснят 
„устойчивото и здравословно развитие“ на китайската икономика и общество, се казва още в позицията на властите. 
Кампанията следва публикуваното по-рано в петък предложение на службата за регулиране на алгоритми, които 
технологичните компании използват за препоръка на видеа и друго съдържание. 
Сайтове и платформи ще трябва да прочистят публикациите за финансова информация от своите страници, както и да 
закриват профили, които нарушават новите разпоредби под надзора на властите, включително службата за 
киберпространство, финансовото министерство, централната банка, както и други регулатори. 
Технологични компании и оператори на социални медии вече обещаха да приложат промените и да регулират 
съдържанието. 
 
√ Китай скоро ще надмине Русия като ядрена заплаха 
Китай подобри точността на своите ракетни сили, според доклад на армията на САЩ  
В разгара на бързото натрупване на ядрени оръжия Китай скоро ще надмине Русия като най-голямата ядрена заплаха за 
САЩ, заяви в петък висш американски военен служител, предупреждавайки, че двете страни нямат механизми за 
предотвратяване на неправилната комуникация. 
Генерал-лейтенантът на ВВС на САЩ Томас Бюсие, заместник-командир на стратегическото командване на САЩ, което 
надзирава ядрения арсенал на страната, заяви, че развитието на ядрения капацитет на Китай „вече не отговаря“ на 
публичните изказвания, че страната иска да поддържа минимален ядрен капацитет за предотвратяване на атаки. 
„Ще има безвъзвратен момент, в който броят на заплахите, представени от Китай, ще надхвърли броя на заплахите, 
които в момента представя Русия“, каза Бюсие пред онлайн форум. 
Той каза, че това няма да се основава единствено на броя на складираните от Пекин ядрени бойни глави, но и на това как 
те са "оперативно разположени". 
„Това ще се случи през следващите няколко години“, каза Бусиер, цитиран от "Ройтерс". 

https://www.investor.bg/medii/455/a/pekin-shte-prochistva-onlain-sydyrjanie-v-koeto-se-zloslovi-za-ikonomikata-334548/
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За разлика от Русия, САЩ нямат никакви договори или механизъм за диалог с Китай по този въпрос, за да „облекчат 
всякакви погрешни схващания или объркване“, добави той. 
Коментарите на Бюсие идват, когато САЩ се опитват да пренаредят външната си политика, за да поставят по-голям акцент 
върху Индо-Тихоокеанския регион, за да се противопоставят на нарастващата икономическа и военна мощ на Китай. 
Държавният секретар на САЩ Антони Блинкен изрази дълбока загриженост от нарастващия ядрен арсенал на Китай по 
време на среща с външните министри на азиатските страни и партньорските държави в началото на август. 
Докладите на мозъчните тръстове, базирани на сателитни изображения, казват, че Китай изглежда изгражда стотици нови 
силози за ядрени ракети, а Вашингтон обвинява Пекин в бойкот на преговорите за ядрени оръжия. 
Пекин казва, че неговият арсенал е по-малък от този на САЩ и Русия и че е готов за диалог, но само ако Вашингтон намали 
ядрените си запаси до нивото на Китай. 
В доклад от 2020 г. до Конгреса Пентагонът изчислява, че оперативните запаси на ядрените бойни глави на Китай са "малко 
над 200“, но броят им ще се увеличи минимум два пъти, тъй като Пекин разширява и модернизира своите сили. 
Според информация на Държавния департамент, към 1 март САЩ са разполагали с 1357 ядрени бойни глави. 
Напредъкът на Китай в ракетните технологии за доставяне на тези бойни глави също е загриженост за Съединените щати, 
а Бюсие заяви, че Китай миналата година е изпитал повече възможности за балистични ракети, отколкото останалата част 
от света, взета заедно.  
Китай подобрява точността на ракетите 
Китайската армия е подобрила точността и обхвата на своите балистични ракетни сили, най-големите в света, според нов 
доклад на американската армия. 
DF-11, най-широко разположената балистична ракета с малък обсег на действие на ракетните сили на Народно-
освободителната армия на Китай, първоначално е проектирана да поразява цели до 300 километра, но по-новите модели 
са разширили обхвата над 700 километра. Това гласи публикация на армията на САЩ, озаглавена „Китайска тактика“, 
публикувана в понеделник от проекта на Федерацията на американските учени за правителствена тайна. 
"Точността също се е увеличила, намалявайки предвидената целева точка само до 30 метра, давайки на командирите 
способност за точен удар на далечни разстояния", според армейското издание.  
DF-11 може да използва както конвенционални, така и ядрени бойни глави.  
„Ракетите на твърдо гориво и мобилните установки позволяват операции за бързо изстрелване и презареждане“, добавя 
изследването. 
Американската армия се опитва да прекрои силите си от 20-годишния им акцент върху борбата с терористи, за да се 
съсредоточи върху индо-тихоокеанското присъствие, насочено към противодействие на Китай в координация с ВВС и ВМС. 
Новата публикация представя списък от по-големи и по-точни китайски ракети, пред които американските сили и Тайван 
ще се изправят в един евентуаллен конфликт. 
В допълнение, по-новата ракета DF-15/16 има обхват от 600 километра до 1000 километра и китайците „ използват 
усъвършенствани противоракетни мерки, като терминални маневри и примамки“, се казва в армейското издание.  
„Ранните варианти не бяха достатъчно точни за прецизни удари“, но по-новите модели са значително подобрени.  
„Тези ракети могат да използват ядрени или конвенционални бойни глави и да имат значително по-голям полезен товар“ 
от повечето балистични ракети с малък обсег. 
Публикацията, която обхваща и много други китайски военни способности, е поредната, представяща военната мощ на 
нация, която американските лидери смятат за основна заплаха, движеща стратегическото планиране и разходи на САЩ.  
 
Дневник 
 
√ "Не знам, не чух, не видях": Транспортният министър за похарчени 393 млн. лв. за варненското пристанище  
След съдебни дела, продължили близо година и половина, държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" все 
пак бе принудено да даде достъп до документите по проекта за удълбочаване на плавателните канали в Пристанище Варна 
на стойност 393 млн. лв. В края на миналата седмица "Дневник" получи възможност да се запознае със съдържанието на 
т.нар. "вътрешно" споразумение (in house) с държавното търговско дружество "Транспортно строителство и 
възстановяване" ("ТСВ" ЕАД) и инвестиционния проект за удълбочаването. Въпреки решенията на съда, съдържащи 
изрични указания за предоставяне на пълния обем информация обаче, част от нея отново остана скрита. 
Проверката на "Дневник" показа, че от комплекта документи липсват както ценовата оферта на "Транспортно строителство 
и възстановяване", послужила като основание за отпускането на 393 млн. лв. за удълбочаването, така и количествено - 
стойностните сметки, които би следвало да обосноват размера на поисканото финансиране. След настояване за 
предоставяне на липсващата оферта, тя все пак беше "разсекретена", но останалата част от скритите документи по проекта 
продължават да са тайна. Точно преди седмица до новоназначения директор на "Пристанищна инфраструктура" 
Добромир Янев беше изпратено и ново искане за предоставяне на липсващата част от информацията, но до този момент 
отговор няма. 
На този фон парламентарното изслушване на служебния министър на транспорта Георги Тодоров в сряда (25 август), 
предизвика недоумение и нови въпроси. 
До назначаването му в служебния кабинет на Стефан Янев, Тодоров беше председател на Управителния съвет на 
Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура". В рамките на изслушването, поискано от "Демократична 
България", той заяви, че съветът не е разглеждал и съгласувал споразумението, по силата на което на "ТСВ" ЕАД са били 
отпуснати 393 млн. лв. за работа, която то на практика не е имало капацитета да извърши. 

https://irp.fas.org/doddir/army/atp7-100-3.pdf
https://irp.fas.org/doddir/army/atp7-100-3.pdf
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Освен това Тодоров каза, че нямал информация и за това, как "ТСВ" ЕАД е наело без търг за удълбочаване на плавателните 
канали в Пристанище Варна свързания с братя Домусчиеви консорциум "ЕС билд", а през него неизвестна част от 
финансирането е стигнало и до руската компания "Гидрострой" . Важната подробност в случая е, че министерството, което 
той оглавява е принципал на държавната търговска компания и на това основание би могъл да разполага с цялата 
информация за дейноста когато пожелае. 
Въпросите към Георги Тодоров в рамките на парламентарното му изслушване бяха зададени от депутатите Антоанета 
Цонева и Ивайло Мирчев (и двамата от ""Демократична България). Те засягаха проведените процедури за възлагане на 
дейностите по удълбочаването на двата плавателни канала във Варна, размера на финансирането от бюджета и действията 
на ДППИ и "ТСВ" ЕАД по усвояването му. В отговор на зададените въпроси в сряда Георги Тодоров изчете от 
парламентарната трибуна данни, които не носят почти никаква информация, а освен това могат да бъдат открити в 
официални и общодостъпни регистри. 
"Удълбочаването на пристанището е зад порта на Доган - българският "мили ванили в бизнеса", който фасадно си прави 
бизнеса, а отзад държавата го подкрепя, каза по време на изслушването Ивайло Мирчев. Как си обяснявате това 
изключително мобилизиращо поведение на българските институции да удълбочат канала, когато Доган си купува ТЕЦ 
"Варна" (и прилежащото му пристанище, бел. ред.), а не години преди това", попита Мирчев. Той илюстрира въпросите си 
с карта на Варненското езеро и пристанищата, които се намират в него. 
В отговор на казаното от Ивайло Мирчев на трибуната в парламента излезе депутатът от ДПС Халил Летифов, който размаха 
последния брой на "Капитал". Негова основна тема бе именно удълбочаването на плавателните канали под заглавие "Как 
230 млн. лв. потънаха във Варненското езеро". "НПО олигархична група определя реда на парламента, заяви Летифов. 
Внушенията да си ги правят вкъщи за фасадната им демокрация и опашките на котарака". 
Защо е тайна как държавата е наела руско дружество за удълбочаването на Варненското езеро - тук. 
Как държавата разчисти най-напред пътя към пристанището на Доган - тук. 
Кой е бил посредникът при наемането на руското дружество "Гидрострой" без търг - тук. 
Съдебното решение по отказа на "ТСВ" ЕАД да предостави копие от договора си с "ЕС билд" се очаква в началото на 
септември. 
 
√ Картата на европейските стари гори показва изчезването им в парк Странджа  
Миналата седмица европейски учени обновиха базата данни на карта на европейските стари гори, като втората допълнена 
база данни вече е достъпна и за публично ползване. За България картата е отчасти непълна заради липса на официална 
инвентаризация, а сателитното проследяване на старите гори в Странджа показва намаляването им, посочват български 
учени, участвали в проучването. 
В публикацията на международния научен екип се уточнява, че като обект на необходима защита се възприемат горите, 
които са близки до естествените по структура и процеси и в които не се забелязват ефекти от стопанско ползване, въпреки 
че официалните дефиниции за вековни, първични и стари гори имат различни критерии. 
Проф. Цветан Златанов от Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН), който е сред съавторите в международния 
изследователски екип, уточни, че в новата публикация е представена цялостна геобаза данни и карта на известните 
първични гори в Европа. Използвани са 48 различни, предимно полеви набори от данни за първичните гори и обновената 
карта съдържа 18 411 отделни полигона, разположени в 33 държави. 
От страна на ИБЕИ проф. д-р Цветан Златанов е предоставил данни за първични гори, доминирани от бук (Fagus sylvatica), 
смърч (Picea abies) и eла (Abies alba) на територията на България. Данните са събрани през периода 2013-2019 г. в рамките 
на проучванията на WWF-България на вековните гори, в резултат от които вече не само държавни, но и общински гори са 
официално защитени от сеч. За целта на идентификация на извадка от първични гори в България, са заложени на над 300 
опитни площи в гори на възраст над 140 години, като над 40 от площите са разположени в първични гори. "Първичните 
гори, дефинирани като гори, в които следите от човешко въздействие са незначителни, са рядкост в Европа и продължават 
да изчезват," уточни проф. Златанов. 
Доц. Момчил Панайотов от Лесотехническия университет, който също е сред авторите за България, коментира, че страната 
е една от малкото в Европа, която поне по документи има добра защита за старите си гори, които процентно съвсем не са 
малко спрямо другите европейски държави. За съжаление, природозащитния статут невинаги означава и опазване на 
терен, поясни ученият, посочвайки, че "има още много да се свърши за реалната защита на много гори, особено общински 
и в това отношение усилията и успехите на WWF-България може само да будят адмирации." 
Панайотов разясни, че според базата данни в България все още има и висок процент некартирани гори, но това до голяма 
степен това се дължи на методологията на проучването, която използва само официалните доклади за страната с данни на 
екоминистерството за националните паркове и резервати, както и мащабните картирания на WWF-България. Те обаче не 
са изчерпателни. От част от официалните данни за стари гори се е наложило да бъдат извадени вече изсечени гори, а някои 
потенциални стари гори все още не са изследвани на терен. За да се подобрят официалните данни, е много важно да се 
въведе реална система за инвентаризация на горите и за мониторинг на местообитанията в зоните от европейската мрежа 
"Натура 2000" по единна методика, допълни преподавателят в Лесотехническия университет. 
Заплахите за България 
По думите на Момчил Панайотов пред "Дневник" в момента в България все още има много вековни гори и гори във фаза 
на старост, които нямат защита. Той допълни, че част от вековните и стари гори вече са изчезнали в Странджа, по границата 
с Гърция и в Стара планина. 
По отношение на регистрираното намаляване на старите гори в Природен парк "Странджа", Панайотов обясни, че докато 
някои от тези разлики може да се дължат и на природни нарушения, то има и изсичания на по-големи площи, ясно видими 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/08/20/4244441_kak_230_mln_lv_potunaha_vuv_varnenskoto_ezero/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/08/20/4244441_kak_230_mln_lv_potunaha_vuv_varnenskoto_ezero/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/06/21/4079643_zashto_e_taina_kak_ruska_dulbachka_e_naeta_po_proekt/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/08/06/4099532_durjavata_burzo_razchistva_putia_kum_pristanishteto_na/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/07/17/4233624_posrednikut_-_kak_durjavata_e_platila_bez_turg_i_400/
https://www.nature.com/articles/s41597-021-00988-7
https://www.cbd.int/forest/definitions.shtml?fbclid=IwAR1cW83SICXAVJ269kvj1FrQyl-c1GG_T8EPSxmKfKamOzjD_2VKCFO11-k
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на сателитните снимки. "Докато в Европа тези гори са голяма рядкост, в България вече имаме частична защита за тях и ще 
е жалко да загубим това богатство," коментира университетският преподавател. 
Към момента от държавните гори след заповед на Министерството на земеделието, храните и горите от 2016 г. са защитени 
близо 10% от тези в "Натура 2000", за които е установено, че отговарят на критериите за "гори във фаза на старост". От 
общо около 200 хил. хектара стари гори в България към момента са защитени 111 хил. хектара са - държавни гори, 
попадащи в защитени зони от "Натура 2000", които са изключени от дърводобив. В останалите 90 хиляди хектара има и 
ценни стари гори, които не попадат в зони от европейската мрежа "Натура 2000", както и гори, които са общинска, частна 
или религиозна собственост. Така въпреки че имат характеристиките на "гори във фаза на старост", тези 90 хил. ха все още 
нямат защитен статут - виж тук 
От изследванията на WWF-България през последните години стана известно, че около 9.5% и от общинските гори (или 50 
хил. ха) в страната са стари или вековни гори. След усилия на природозащитната организация 9 общини са защитили по 
своя добра воля част от старите си гори, но те все още са на малка площ - общо 1150 ха за деветте общини Ботевград, 
Севлиево, Кюстендил, Харманли, Велико Търново, Трявна, Горна Малина, Пирдоп и Златица. 
За "Дневник" Нели Дончева, която е главен експерт в горската програма на WWF, коментира: "Тревожно е, 
че странджанските гори на България са едно от едва четирите места, за които европейската карта показва изчезване на 
вековни гори. Неслучайно с колеги предложихме мораториум на сечите в горите над 120 г., който се очаква да бъде 
гласуван от 46-то Народно събрание За момента България все още има лидерски позиции в Европа - 1/3 от територията е 
покрита с гори, а от 2016 г. почти 10% от държавните гори са защитена като част от режимите на зоните от "Натура 2000". 
Но горите извън европейската мрежа нямат тази защита и виждаме, че дори и в рамките на Природен парк "Странджа" 
този рядък за континента ресурс изчезва. Важно е предложеният мораториум да бъде приет, за да се предотврати по-
нататъшното изсичане на най-ценните и стари гори в страната, които са и сред най-редките в Европа. Това решение на 
парламента ще бъде и стъпка в изпълнение на Стратегията за биоразнообразие на Европейския съюз, която изисква 
първичните и вековни гори в ЕС да бъдат идентифицирани, картографирани, наблюдавани и ефективно опазвани като 
особено ценен ресурс. Целите на стратегията са защитата на природата да се увеличи, така че да обхване най-малко 30 % 
от сухоземната територия на държавите членки, от които 10% да бъдат поставени под строга защита. 
"Не е въпрос само на европейски политики", добавя Нели Дончева, "горите ни предоставят възможности за туризъм, чисти 
вода и въздух - ако оценим тези дарове финансово, то ползите от живата гора дори само за икономиката са много по-
големи от цената на дървесината от отсечените дървета. А след това можем да обсъдим и по-дългосрочните ползи за 
живота на планетата от това, че гората дава дом на много организми, които се размножават и хранят в нея и така 
поддържат равновесието, и за подобряване на жизнената среда на хората, за смекчаване на негативните ефекти от 
климатичните промени." 
 
√ Себастиан Курц бе преизбран начело на партията  
С убедителните 99.4 процента от гласовете на над 1300-те делегати на конгреса на Австрийската народна партия (АНП) 
преизбраха в събота канцлера Себастиан Курц за председател на по-голямата от двете формации в управляващата в 
страната коалиция, която включва и Зелените. 
Резултатът бе посрещнат с овации. Изправени на крака, делегатите поздравиха партийния си лидер. С този резултат 
Себастиан Курц подобри своя рекорд от 2017 г., когато получи 98.7 процента от гласовете на конгреса на АНП. 
Партийното ръководство залага на основните теми, които вълнуват обществото - миграцията, икономиката, 
дигитализацията, грижата за възрастните и болните и климата. АНП възприема твърд курс към миграцията, като иска да  
обвърже социалните придобивки с успешна интеграция. За по-добра интеграция са предвидени повече курсове по немски 
език и разясняване на европейските ценности. В разработеното предложение се съдържа темата за икономическото 
оживление след кризата с коронавируса. 
АНП предвижда понижаване на праговете за подоходно и друго данъчно облагане, с тенденция те да спаднат до 40 
процента. В областта на дигитализацията, се предвижда всеки ученик да бъде снабден с лаптоп. АНП планира бонуси за 
гледане на болни и възрастни вкъщи. 
По въпроса за опазването на климата, акцентите се поставят върху готовността за използване на различни технологии за 
придвижване и на синтетични горива, вместо да се развива враждебност към автомобилите и да се спират проекти за 
строеж на пътища. 
Предимство се отрежда на храните, произведени в Австрия, предвижда се създаване на гори, пригодени към 
климатичните условия, и стимулиране на устойчивите селскостопански предприятия. 
 
√ Какво ще прави Меркел след изборите  
Краят на ерата Меркел наближава, напомня "Дойче веле". На 26 септември германците избират нов Бундестаг, а Ангела 
Меркел се оттегля. Какво ще прави тя след това? И каква пенсия ще взима? 
Ангела Меркел обича да готви картофена супа и да приготвя сладкиш със сливи - типични есенни ястия, за които обаче 
едва ли скоро ще ѝ остане време. На 26 септември се провеждат изборите за нов Бундестаг. Но това далеч не означава, че 
още тогава тя се оттегля от канцлерския пост. Меркел ще продължи да изпълнява функциите си служебно докато бъде 
съставено новото правителство. 
Практиката от последните няколко десетилетия показва, че новоизбраният канцлер и новото правителство официално са 
встъпвали в длъжност средно между 5 и 6 седмици след изборите. А през 2017 година новото коалиционно правителство 
беше съставено дори близо половин година след вота. Ще рече, че е напълно възможно Ангела Меркел все пак да бие 
рекорда на своя политически ментор Хелмут Кол, който дотук е най-дълго управлявалият канцлер на Германия. Той остана 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2021/07/20/4234439_opazvaneto_na_starite_gori_e_oblast_v_koiato_bulgariia/
https://www.nature.com/articles/s41597-021-00988-7/figures/6
https://parliament.bg/bg/ns_acts/ID/163791
https://parliament.bg/bg/ns_acts/ID/163791
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN
https://www.dw.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-58986762
https://www.dw.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB/a-41893575
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цели 5870 дни в управлението, приключило през 1998 година. За да го надмине, Меркел трябва да остане начело на 
страната най-малко до 17 декември 2021. 
"Ще почета, ще поспя, а после ще видим" 
През юли, по време на визитата си в САЩ, Ангела Меркел беше попитана как си представя времето след своето 
пенсиониране. И за разлика от друг път тя не избегна отговора. Заяви, че на първо време ще си позволи малка пауза и няма 
да приема никакви покани. Най-напред ще трябва да се увери, че "някой друг ще поеме нещата" (нейните досегашни 
задачи). 
В свободното време, с което вече ще разполага, Меркел щяла да размишлява за това какво всъщност я интересува - защото 
през последните 16 години е нямала такава възможност. "След това сигурно ще почета малко, докато не ми се затворят 
очите, защото съм много уморена, сигурно малко ще поспя и после ще видим какво следва." 
В бъдещето на Меркел вече надникнаха един фотограф и един автор на криминални романи. Андреас Мюе направи 
фотосесия с двойничка на Меркел в пози на спокойствие и дори самота и подреди изложба с кадрите. А Давид Сафие 
смята, че Меркел бързо ще започне да скучае. В хумористичното си крими "Мис Меркел" авторът изправя бившата вече 
канцлерка пред скучния живот на село във вилата ѝ в Бранденбург. Само разходки сред природата и приготвяне на 
сладкиши? Не, в книгата на Сафие бившата вече канцлерка няма възможност да скучае - Меркел се сблъсква с едно 
убийство и се заема пламенно да го разследва. 
Хумористичното произведение поставя следния въпрос: възможно ли е един човек, чиято работна програма десетилетия 
наред е била напълно заета от рано сутрин до късно вечер, и който е носел толкова голяма отговорност, за една нощ просто 
да превключи на съвсем други обороти? По този повод неотдавна Меркел каза следното: "Обикновено човек усеща 
липсата на нещо чак когато вече го е загубил". 
Пенсията на Меркел - около 15 000 евро 
На 17 юли Ангела Меркел навърши 67 години. Тя надали ще има финансови проблеми: като канцлерка на Германия 
получава заплата от 25 000 евро месечно, към които се прибавят и малко над 10 000 евро, тъй като е и депутатка в 
Бундестага - вече над 30 години. След като се пенсионира, първоначално ще продължи още три месеца да взема пълната 
си заплата, а след това още 21 месеца ще получава половината от тази сума под формата на временно обезщетение. 
След това ще започне да получава пенсия. Според тъй наречения "Министерски закон" от 1953, бившите федерални 
канцлери имат право на доход от 27,74% от предишното си възнаграждение след изкаран 4-годишен мандат, който 
нараства с 2,4 процента за всяка допълнителна година в управлението. Максималният размер на така получения доход не 
може да надвишава 71,75 процента от заплатата от преди пенсионирането. 
Така пенсията на Ангела Меркел може да достигне около 15 000 евро месечно. Освен това тя има право на пожизнена 
лична охрана и на служебен автомобил с шофьор. Отделно ѝ се полага и канцелария в сградата на Бундестага в Берлин 
заедно с трима души персонал. 
След управлението мнозина се отправят към частния сектор 
Бившите правителствени служители са длъжни по закон да спазват професионална тайна. Но въпреки това те са много 
ценени и търсени в частната икономика, например като съветници - заради многото си политически контакти. Няколко 
предшественици на Меркел приеха да влязат в частния сектор: така например през 1982 година Хелмут Шмит стана 
издател на "Ди Цайт" и беше търсен оратор. В едно свое интервю от 2012 той заяви следното: "Наложих си като правило 
да не изнасям реч за по-малко от 15 000 долара." 
Още по-успешно успяха да осребрят политическия си опит и популярност бившите канцлери Хелмут Кол и Герхард 
Шрьодер: Кол основа фирма за политически и стратегически консултации, с която печелеше доста добри пари като лобист 
и съветник. А Герхард Шрьодер се постави в услуга на компанията "Северен поток" - дъщерно дружество на руския 
"Газпром", с което си спечели голямо неодобрение. Още като канцлер Шрьодер се застъпваше за едноименния 
газопровод. 
Междувременно в Германия бе въведено правило, според което бивши членове на правителството трябва да се допитат 
до канцлерската служба дали с преминаването си към определна дейност в частния сектор "не се накърняват 
обществените интереси". За тази цел специална етична комисия съветва правителството, което в случай на съмнение може 
да наложи до 18 месеца изчаквателен срок. 
Дали ще видим Ангела Меркел с нов пост или с нова почетна длъжност - дотук тя не е казала нищо по въпроса. Но е много 
вероятно като начало тя да си остане в Берлин. Нейният съпруг, квантовият химик Йоахим Зауер, все още не мисли да се 
пенсионира. 72-годишният почетен професор в Хумболдтовия университет в Берлин продължи договора си като старши 
изследовател. Засега до 2022 година. 
 
Дума 
 
√ Храните на едро поскъпнаха с близо 10% 
Слънчогледът е рекордьор - цената му е скочила с над 70% на годишна база  
За шеста поредна седмица (23-27 август) цените на храните по стоковите борси и тържищата са продължили да се 
повишават. Поскъпването с натрупване през тези шест седмици е близо 10 на сто (9,77%). Последното седмично 
поевтиняване беше в началото на юли и то е продължило три поредни седмици.  
През отминалите пет работни дни храните на едро са поскъпнали с 2,22%. Това показват седмичните бюлетини на 
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Така индексът на тържищните цени, който се поддържа от ДКСБТ и 
отразява динамиката на цените на хранителните стоки на едро, към 27 август отчита седмично повишение с 2,22 на сто. В 
предишните пет седмици цените на едро на храните са се повишавали съответно с 2,26% (16-20 август), с 0,65% (9-13), с 
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1,52% (2-6), с 0,73% (26-30 юли) и с 2,39% (19-23 юли). Така общото повишение за шестте седмици е с 9,77 на сто. От 
началото на август храните на едро са поскъпнали с 6,82 на сто. На годишна база, спрямо 28 август 2020 г., индексът на 
тръжните цени се е повишил с 8,4 на сто. 
Сравнявайки със същия период на миналата година, слънчогледът е поскъпнал със 73,9%, а пшеницата, ечемикът, 
царевицата и рапицата - в границите от 23,4% до 40,3%. Това пък става ясно от последния оперативен анализ на 
Министерството на земеделието, храните и горите. От Софийската стокова борса обявиха, че котировките следват 
световната тенденция към повишаване. Анализаторите отчитат, че цените на зърното продължават да се покачват поради 
влошаване на прогнозите за новата реколта. 
 
√ БНБ: Жилищата у нас ще поскъпват още до края на годината 
Една пета от хората по света са сменили дома си в пандемията  
Цените на жилищата у нас ще продължат да нарастват през третото и четвъртото тримесечие на 2021 г. на годишна база. 
Това ще се определя от засиленото търсене на жилища в съответствие с прогнозираното подобряване на икономическата 
активност в страната и наблюдаваното от началото на годината нарастване на склонността на домакинствата за покупка на 
жилища. Това се казва в прогноза на БНБ, публикувана в тримесечното издание "Икономически преглед". 
В него се посочва още, че през първото тримесечие на 2021 г. годишният темп на растеж на индекса на цените на жилищата 
(ИЦЖ) се e ускорил до 7,5% спрямо 5,4% през предходното тримесечие, което е съпроводено и с увеличение на обема на 
сключените сделки за покупкопродажба. Нарастване на цените на жилищата беше отчетено в пет от шестте най-големи 
областни градове, като най-значително бе поскъпването на жилищата в София - 11,6%. По-силно повишение на цените се 
е наблюдавало при съществуващите жилища - 8,9%, спрямо новите - 6,7%. Според експертите на банката натрупаните 
спестявания в икономиката и липсата на достатъчно алтернативи за тяхното инвестиране в среда на ниски лихвени 
проценти са други потенциални фактори с проинфлационно влияние върху цените на жилищата. 
Проучване на консултантската компания "Найт Франк" сред над 900 нейни клиенти от 49 глобални пазара е установило, че 
в глобален план 19% от анкетираните са сменили жилището си от началото на пандемията. Делът им достига 25% в 
Австралия и Северна Америка. От хората, които не са сменили дома си, 20% са по-склонни да го направят през 2021 г. на 
фона на продължаващата пандемия. 
От участниците в допитването, които са по-склонни да сменят жилището си през идните 12 месеца, 38% търсят имот в 
градски локации, а 33% избират покрайнините. 46% от участниците казват, че е по-вероятно да купят самостоятелна къща 
или вила, но търсенето на апартаменти е нараснало до 19% спрямо 12% през 2020 г. 
 
Мениджър 
 
√ Радев: Непреклонният български дух стои много по-високо от всякакви партии и политици  
Независимо, че са на кръстопът на различни култури, религии и цивилизации, хората в легендарната Родопа планина и 
днес продължават да съжителстват в дух на взаимно уважение и разбирателство и това е най-ценното. Това заяви 
президентът Румен Радев в приветствие към жителите и гостите на село Чепинци, където е открил празника с наслов 
"Минало, настояще и бъдеще", информират от прессекретариата на държавния глава. 
Тук от векове кипи живот, възникват култури, утвърждават се традиции, пишат се страници от историята на света, посочи 
президентът. По думите му не е случаен и един от символите на селото - чешмата-паметник "Гълъб", която напомня за 
мъдростта на предците ни, за тяхната толерантност и за завета им, че най-голямата ценност са мирът и разбирателството. 
"Има нещо, което стои много по-високо от всякакви партии и политици и това е здравият български корен, силният 
непреклонен български дух, който именно тук, в своята крепост, е просъществувал през вековете", заяви още президентът. 
Той поздрави жителите и местното ръководство за образователните постижения на Чепинци, за които през последните 
години цяла България е научила. 
 
√ Румен Радев: Крайно време е партиите да осъзнаят своята отговорност  
"Президентът по конституция има правото да решава на кого ще връчи третия мандат. Ако сте чули моето изявление при 
връчването на мандата, трябва да сте ме разбрали - заяви президентът Румен Радев в Рудозем по време на обиколка на 
пограничните градове. - Политиката е преди всичко отговорност. Крайно време е парламентарно представените 
политически партии да осъзнаят своята отговорност и да не абдикират от нея, защото системното бягане от отговорност 
ще доведе до това че тези партии ще бъдат санкционирани на едни следващи избори. Ако има следващи избори", уточни 
той. 
На въпроса дали е все още оптимист, че може да се състави редовен кабинет с третия мандат, президентът подчерта, че 
сме длъжни да мислим рационално - "какви ще са последствията, ако партиите не стигнат до споразумение, за хората. 
Докога хората ще чакат за решаването на елементарни въпроси. Колко избори трябва да преминем, за да разберем, че без 
диалог не става? Колко е нужно, за да разберем, че без коалиция не става?", попита от своя страна той. 
Запитан дали някои от служебните министри ще станат част от следващото правителство, Радев заяви, че първо трябва да 
се запознаят с приоритетите. Президентът отказа да коментира възможностите за следващо служебно правителство, като 
посочи, че на дневен ред е реализацията на редовен кабинет. Относно Стефан Янев, Радев посочи, че той многократно е 
доказал, че е стабилен като премиер. 
"Най-важното е да се укрепи здравната система, така, че всеки българин, който се нуждае от преглед, има нужда от 
болница, да го получи. Смятам, че служебното правителство работи много добре в тази посока. Тези допълнителни ваксини 
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са по сключени предварителни договори от предишното правителство, който е международен и трябва да се спазва", каза 
още Радев. Относно ваксинацията, президентът очаква единен призив от специалистите. 
 
√ Гълъб Донев: Увеличението на пенсиите е средно около 64 лева  
„Увеличението на пенсиите е средно около 64 лева, като средната пенсия става 550 лв. Това, което прие парламентът на 
първо четене, е предложението, което внесе служебното правителство – 340 лв. минимална пенсия, 170 лв. социална 
пенсия за старост, 1500 лв.максимална пенсия и средно увеличение от 12,5% за абсолютно всички пенсионери в страната”, 
обясни в ефира на Нова вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев. 
Той посочи, че над 50 лв. на месец ще получат 1,132 млн. пенсионери. Това увеличение е средно около 86 лв. То ще засегне 
предимно хората от средния ешелон. 954 000 ще получат малко под 50 лв. увеличение на пенсиите. От служебния кабинет 
предлагат компенсирането до линията на бедност да става през социалното подпомагане. Предвидени са 35 млн. лв. за 
това доплащане към пенсиите, за да достигне доходът им размер над линията на бедност. 
„13,3% е увеличението на минималната пенсия, 14,3% е увеличението на социалната пенсия за старост. Няма да има хора, 
които да получат под 50 лв. увеличение. Това, че предложението се прави от служебно правителство, не е грешка и 
препъни камък, който да доведе дебата в парламентарна зала до неприемане на изменението", смята Донев. 
 
√ Депутати от различни партии с общо предложение - ДДС за книгите да се запази 9%  
Депутати от всички парламентарно представени партии без БСП са внесли проектозакон, според който намаленото от 
миналата година ДДС от 9% за книги и учебници да се запази за постоянно. 
Ниското ДДС от 9% вместо 20% за книги и учебници беше въведено като противокризисна мярка и влезе в сила на 1 юли 
2020 г. Сегашният вариант на закона предвижда тази мярка да изтече в края на 2021 г. 
Със новото предложение обаче се предлага ставката от 9% за книгите да се запази за постоянно. 
Трябва да се отбележи, че тогава ДДС ставката беше намалена и на ресторантьорските услуги и доставката на храни, 
бебешките стоки и спортните съоръжения. Според така направеното предложение за тях ДДС ставката ще стане отново 
20% в началото на 2022 г. 
Законът е внесен от Мария Капон от ИБГНИ, Тома Биков от ГЕРБ, Ива Митева от ИТН, Петър Чобанов от ДПС, Любомир 
Каримански от ИТН, Манол Пейков от ДБ. „Имам уверението на Крум Зарков, че БСП ще подкрепи проекта“, коментира в 
социалните мрежи вносителката Мария Капон. 
 
√ Ресторантьорите в готовност за незабавни протести при нови ограничителни мерки  
Над 200 собственици на ресторанти, нощни клубове и барове от Варна и региона единодушно взеха решение да 
организира масови протести при евентуално въвеждане на нови противоепидемични мерки, които засягат работата на 
обектите им, предаде БТА. 
Според тях най-силно удареният от пандемията сектор е този на развлекателната индустрия. 
Ресторантьорите остро осъдиха последната заповед на МЗ, в която заведенията могат да работят на 100% капацитет, но 
само с напълно ваксиниран персонал и клиенти, а месеците, през които заведенията са ограничени на 50% не са 
компенсирани под никаква форма от държавата. 
Намалението на ДДС от 20% на 9% е оказало най-добър и положителен ефект във възстановяването на ликвидността на 
фирмите, както и в предлаганите условия към заетите в сектора. 
Но обезщетението от 20% по програма за подкрепа на малки и средни предприятия, беше оценено от по-голямата част от 
присъстващите като недостатъчна и най-вече, недостъпна за огромна част от бранша, заради изискванията за 
кандидатстване. 
 
√ МВнР: България се присъедини към съвместно изявление за Афганистан  
България се присъедини към инициирано от САЩ съвместно изявление по Афганистан, което гласи: 
„Всички ние сме ангажирани да обезпечим нашите граждани, лицата с право на пребиваване, служители, афганистанци, 
които са работили с нас, и лицата в риск с необходимите условия да продължат свободно да пътуват до дестинации извън 
Афганистан. 
Получили сме уверенията на талибаните, че на всички чужденци и на онези афганистански граждани с оторизация за 
пътуване, издадена от нашите държави, ще бъде позволено да се придвижат – в условията на ред и сигурност – до 
съответните пунктове за отпътуване от Афганистан и да напуснат страната. Ние ще продължим да издаваме документи за 
пътуване на определени афганистански граждани с ясното очакване, че поетият от талибаните ангажимент ще бъде спазен 
и въпросните лица ще могат да отпътуват за съответните наши държави. Отбелязваме в този смисъл публичните изявления 
на талибаните, потвърждаващи това разбиране“, съобщават от пресцентъра на МВнР. 
 
√ Премиерът на Чехия призова за приемане на България в Шенген за по-добро справяне с миграцията  
Мнозинството от мигрантите пристигат в Европа по море и следователно е "абсурдно" страни като България и Хърватия, 
които контролират европейските брегове на Черно и Адриатическо море да не са част от Шенген, смята чешкият премиер 
Андрей Бабиш, цитиран от румънската телевизия Диджи24. 
"Да приемем България, Румъния, Сърбия (страна, която не е членка на ЕС - бел.ред.) и Хърватия в Шенгенското 
пространство. Да имаме ясна стратегия за Западните Балкани и да защитаваме Европа срещу нелегалните мигранти по 
външните й граници", призова чешкият премиер в интервю, публикувано вчера във в. "Право". 

https://nova.bg/news/view/2021/08/28/337971/%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-64-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0/
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163819
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Шенгенското пространство на свободно движение "не е функционално в момента", посочи още Андрей Бабиш. Той смята, 
че споразумението за Шенген, сключено през 1985 г., не е в състояние с настоящите си членове да изпълнява мисията за 
осигуряване на "адекватна защита на външните граници и свободно движение във вътрешността" на ЕС. 
Той изтъква, че по време на мигрантската вълна от 2015 г. "единственият, който защитаваше шенгенските граници, беше 
(унгарският премиер) Виктор Орбан, който изгради ограда срещу мигрантите". 
Останалите необходими етапи за решаване на този проблем трябва да включват "борба срещу трафикантите на хора и 
подписването на споразумения с Турция, Мароко, Алжир, Тунис и Либия" - страни, през които преминават бежанците на 
път за Европа, предлага чешкият премиер, който се намира в предизборна кампания, отбелязва Диджи24. 
Той аргументира необходимостта от предпазване на Европа от нови мигрантски потоци и с това, че "Дания, Швеция и 
Австрия, които приеха мигранти през 2015 г., сега ги отхвърлят". 
 
√ ЕС отпуска още пари на Гърция за защита на границите, но под условие  
Европейският съюз планира да предостави още финансова подкрепа на Гърция за защита на външните граници на ЕС, но 
само при положение, че се спазват човешките права, заяви еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон, цитирана 
от ДПА, предаде БТА. 
Казали сме, че подобно финансиране трябва да бъде обвързано със създаването на механизъм за следене на спазването 
на основните права, посочи Йохансон пред сп. "Шпигел". Тя посочи, че вече е създадена работна група и скоро се очаква 
напредък по въпроса. 
Гръцките граничари често са обвинявани, че връщат мигранти, които стигат до Гърция по море, обратно в Турция. В разгара 
на мигрантската криза преди шест години за година до Гърция стигнаха около 850 000 бежанци. 
Едва 1800 бежанци са достигнали с лодки бреговете на Гърция от началото на годината до 22 август. 45 процента от 
мигрантите са били поданици на Афганистан, сочат данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците. 
 
√ Недостиг на работници и суровини изнервя британските компании  
От супермаркетите и ресторантите до заводите - недостигът на суровини във Великобритания заради проблемите с 
доставките, дължащи се на Брекзит и на пандемията, става все по-осезателен. Бизнес лидерите настояват правителството 
да се намеси, особено с оглед на наближаващите коледни и новогодишни празници. 
Американската верига за бързо хранене МакДоналдс (McDonald's) обяви, че вече не може да предлага млечните шейкове 
или напитки в бутилка във Великобритания, а конкурентът й Кей Еф Си (KFC) също предупреди, че липсват някои 
предложения от менюто му. 
Веригата ресторанти Нандо (Nando) бе принудена да затвори около 50 ресторанта заради недостига на пилешко месо. 
Проблемът засегна и високия клас ресторанти Новиков (Novikov), които страдат от липса на говеждо месо Вагу. 
Ситуацията не е по-различна и при търговските вериги, където бюджетните супермаркети Айслънд (Iceland) и конкурентите 
Ко-оп (Co-Op) също се извиняват, че някои продукти не са налични по рафтовете им. 
В промишления сектор автомобилните заводи бяха принудени да спрат производството си заради липса на електронни 
компоненти, която доведе до спад в продажбите на автомобили от близо 30 процента, като производството се сви до най-
ниското си равнище от 50-те години на миналия век.  
Малките и средни предприятия не са в почивка, най-вече в строителния сектор, но някои от тях се сблъскват с недостиг на 
материали, съчетан с липса на работници. 
Конфедерацията на бритaнската промишленост (CBI), основната работодателска организация в страната, отчете факта, че 
запасите на търговците са най-ниските си равнища от близо 40 години. 
Проблемите с доставките блокират от няколко месеца британските компании и заплашват икономическото 
възстановяване, отбелязва АФП. Ситуацията се влоши допълнително заради Брекзит, който официално влезе в сила от 1 
януари и усложни влизането във Великобритания на работници от ЕС. Именно те са основният персонал в логистичните 
компании, тъй като британците избягват тези позиции заради дългите часове работа и недостатъчно атрактивното 
заплащане. Пандемията от Ковид-19, която месеци наред блокира дейността в търговията, логистиката, транспорта, 
ресторантьорството и други сфери, допринесе за напускането на чуждестранните работници, а хората в частична 
безработица или съкратените търсеха работа другаде. 
Професорът от лондонския Кингс колидж (King's College) Джонатан Портис посочва, че тези смущения, свързани с Ковид-
19, се наблюдават и в Европа. Във Великобритания обаче ситуацията се е влошила допълнително заради влиянието на 
Брекзит, тъй като много работници от ЕС не са се завърнали и не искат да се завърнат. Имиграционната система след 
Брекзит може да наруши начините за наемане на персонал, прилагани от британските компании, добави той. 
Британският консорциум на търговците на дребно (BRC) прогнозира, че има риск ситуацията още да се влоши от октомври, 
когато Великобритания ще въведе нови проверки след Брекзит за продуктите от животински произход, които се внасят от 
ЕС. 
Компаниите се опитват да се приспособят към новите реалности, отбелязва АФП. Гигантът на супермаркетите Теско (Tesco) 
и онлайн търговецът Амазон (Amazon) не се колебаят да обещават бонуси за наемане на служители във Великобритания, 
за да привлекат шофьорите или склададжиите, от които се нуждаят, за да обслужват клиентите си. 
Компаниите от месопреработвателния сектор сключват партньорства със затворите, за да могат да наемат на работа някои 
затворници с оглед на реинтегрирането им в обществото. 
Представителите на отделните сектори и шефовете на компании оказват все по-голям натиск върху правителството да 
промени имиграционните правила след Брекзит, за да могат чуждестранните шофьори на камиони, най-вече от страните 
от Източна Европа, да пътуват по-лесно до Великобритания 
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√ По-голяма власт за жените искат от Г-20  
Представители на страните от Г-20 и различни организации призоваха за по-тясно сътрудничество с цел предоставяне на 
по-голяма власт на жените, предаде ДПА. 
Целта е да се насърчи постигане на равенство между половете, обясни италианската министърка за равноправието и по 
въпросите на семейството Елена Бонети на среща на Г-20 в пристанищния град Санта Маргерита Лигуре, пише БТА. 
Това е първата среща на Г-20 на тази тема: укрепване на основните права на жените и прекратяване на насилието срещу 
тях. Жените бяха особено засегнати и по време на пандемията от коронавирус. Елена Бонети призова за премахване на 
стереотипите, така че жените да имат повече възможности на пазара на труда. 
Сред въпросите, разисквани на форума, беше и положението на жените в Афганистан, който наскоро беше превзет отново 
от талибаните. Италианският премиер Марио Драги прочете изявление в началото на конференцията, в което посочи, че 
афганистанските жени и момичета са напът да изгубят свободата и достойнството си. В момента Италия председателства 
групата на двайсетте най-развити страни и нововъзникващи икономики. Срещата на върха на Г-20 е насрочена за края на 
октомври в Рим. 
Съдбата на жените в Афганистан е приоритетна тема и за кмета на Виена Михаел Лудвиг. В интервю за телевизионен канал 
той заяви, че иска да предложи закрила на хора, застрашени след завземане на властта от талибаните в Афганистан. 
Кметът разкритикува позицията на канцлера Себастиан Курц за бежанците от Афганистан. Правителството продължава да 
поддържа курса да не се приемат бежанци от Афганистан, а на афганистанците да се оказва помощ на място. Кметът  на 
Виена обаче смята, че са необходими бързи действия по този въпрос. 
"Мисля например за 300 съдийки, които за първи път са заели тази позиция в историята на Афганистан. Днес те са 
застрашени, те са в списъците на хората, които трябва да бъдат ликвидирани. Или за журналистките, както и за жените, 
които са се застъпвали за това момичетата да могат да посещават училище и да получават съответното образование", заяви 
Лудвиг. 
 
√ Цените на петрола се движат разнопосочно  
Цените на петрола се движат разнопосочно в понеделник, след като по-рано в сесията достигнаха нов триседмичен връх 
на фона на затварянето и евакуацията на рафинерии и офшорни петролни платформи в Мексиканския залив заради 
урагана Айда, предаде Ройтерс. 
Цените на бензина в САЩ се повишиха с повече от 3%, следвайки прекъсванията на електрозахранването и затварянето на 
рафинерии по брега на Залива. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брентпоскъпна с 0,17 долара, или 0,23%, до 72,87 долара за барел, след като 
миналата седмица поскъпна с повече от 11% на фона на очакваните затруднения, свързани с урагана Айда. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,20 долара, или 0,29%, до 68,54 долара за барел, след като миналата 
седмица се повиши с малко над 10%. 
По-рано през сесията цените на двата бенчмарка достигнаха най-високите си стойности от началото на август насам, 
съответно 73,69 долара за барел и 69,64 долара за барел., след като Айда връхлетя Порт Фуршон в Луизиана, един от 
водещите центрове на офшорната енергийна индустрия. 
„Все още е рано да се каже какво ще бъде пълното въздействие на урагана Айда“, коментира Вивек Дар, на добивни и 
енергийни суровини в Commonweath Bank of Australia. 
"Петролните продукти, като бензин и дизел, вероятно ще станат обект на по-рязко покачване на цените заради 
прекъсванията в работата на рафинериите“, добави той. 
В неделя Colonial Pipeline, който е най-големият оператор на тръбопроводи в САЩ, заяви, че ще спре временно доставките 
на гориво от Хюстън до Грейнсборо, Северна Каролина, заради Айда. 
Що се отнася до производството, енергийните компании са прекратили над 95% от добива на суров петрол (1,74 милиона 
барела на ден) в Мексиканския залив до неделя, посочват от Агенцията за опазване на околната среда на САЩ. Заливът 
отговаря за около 17% от доставките на петрол в САЩ. 
Нефтените и газовите компании са евакуирали около 300 офшорни съоръжения и са преместили повече от 10 сондажни 
плавателни съда на безопасно разстояние от урагана. 
 
√ Негативна вълна оцвети в червено борсите по света  
Опасения от преждевременно свиване на икономическите стимули в САЩ и отзвукът от атентатите на летището в Кабул 
повлияха в негативна посока на борсовата търговия по света в петък. 
Уолстрийт затвори предния ден със спад на основните индекси след самоубийствените нападения на летището в Кабул, 
при които загинаха най-малко 12 американски военни и много афганистанци, предаде Асошиейтед прес. 
Промишленият индекс Дау Джоунс изгуби 192,38 пункта или 0,5 на сто до 35 213,12 пункта. 
По-широкообхватният Стандард енд Пуърс 500 спадна с 26,19 пункта или 0,6 на сто до 4470 пункта, ден след поредния си 
исторически максимум, а високотехнологичният Насдак се понижи с 96,05 пункта или 0,6 на сто до 14 945,81 пункта. 
За седмицата: 
Дау Джоунс е нараснал с 93,04 пункта или 0,3 на сто; 
Стандард енд Пуърс 500 е прибавил 28,33 пункта или 0,6 на сто; 
Насдак се е повишил с 231,14 пункта или 1,6 на сто. 
За годината: 
Дау Джоунс е прибавил 4606,64 пункта или 15,1 на сто; 
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Стандард енд Пуърс 500 е скочил със 713,93 пункта или 19 на сто; 
Насдак се е повишил с 2057,53 пункта или 16 на сто. 
Токийската фондова борса също приключи петъчната търговия със спад, след като изказванията на някои представители 
на американското Управление за федерален резерв  засилиха опасенията от по-ранно от очакваното свиване на 
икономическите стимули в САЩ, предаде Киодо. 
Водещият индекс Никкей-225 изгуби 101,15 пункта или 0,36 на сто до 27 641,14 пункта. 
Най-силно поевтиняха акциите на производителите на прецизни инструменти, в складовата и пристанищната дейност и 
добива на петрол и въглища. 
На валутния пазар в Токио доларът се котираше за 110,05-09 йени спрямо 110,16-17 йени в края на вчерашните търгове. 
Еврото се разменяше за 1,1754-1754 долара и 129,35-39 йени спрямо 1,1769-1770 долара и 129,65-69 йени вчера. 
Очаквано, след настроенията на Уолстрийт и Токио, основните индекси на повечето водещи фондови борси в Европа се 
понижиха в началото на търговията. 
В Париж САС 40 се сви с 0,12 на сто до 6658,27 пункта в началото на сесия, съсредоточена към изказването на президента 
на Управлението за федерален резерв (УФР) Джероум Пауел на срещата на централните банкери в Джаксън Хоул, съобщи 
Франс прес 
Индексът Dax във Франкфурт се понижи с 0,02 на сто до 15 790,67 пункта, според онлайн информация на борсовия 
оператор. 
Лондонският FTSE 100 нарасна с 0,06 на сто до 7129,56 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Стопани на протест в нивите заради съсипана реколта, самолет спря ракетите срещу град 
в. 24 часа - Нинова с жест към Румен Радев - бави проваления мандат, за да мине бюджетът. Изборите 2 в 1, но на балотажа 
за президент 
в. Монитор - Стари гръмоотводи ни оставят без защита от мълнии 
в. Телеграф - Храната поскъпва, заплатата пада 
в. Труд - Операция "Блицкриг" на кръга "Капитал" 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - България вече има от специалната валута на МВФ за 3,5 млрд. лв. 
в. Монитор - Първите пламнали COVID области вече в плато 
в. Труд - Най-малко пари взимат безработните в Силистра 
в. Труд - Искат махане на синия талон и екостикера 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. д-р Татяна Буруджиева, политолог: Късно е за президентски проект, в нишата се настани и партията на 
Слави 
в. Монитор - Светла Живкова, психолог: Предизвикателствата в интернет са изключително опасни за децата 
в. Телеграф - Ген. Константин Попов, началник на отбраната 2016-2017 г. Целта на добрия генерал е не да печели войната, 
а мира 
в. Труд - Румен Петков, лидер на АБВ, пред "Труд"" Иванов и Манолова напуснаха грозно протеста 
в. Труд - Юристът Любомир Талев пред "Труд": Радев дирижира политическото ми уволнение 
Водещи анализи 
в. 24 часа - ИТН има два дни, за да оцелее 
в. 24 часа - Президент, който бащински хока партийните елити - такъв xapecват българите 
в. Монитор - Игра на доверие 
в. Телеграф - Търговци използват скъпия ток, за да вдигат цените 
в. Труд - Не пипайте Конституцията за двойното гражданство 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Реална възможност или политическа игра са опитите за съставяне на правителство с мандат на БСП - коментари 
на Николай Хаджигенов от Изправи се.БГ! Ние идваме!" и Иван Иванов от БСП. 

- Има ли решение на задълбочаващата се криза в Афганистан - в студиото: експертите проф. Владимир Чуков и 
Йордан Божилов. 

- Какви са общите решения за справяне с четвъртата вълна на пандемията от КОВИД? Гост в студиото: проф. Илко 
Гетов - представител на България в Европейската агенция по лекарствата. 

- Какви са щетите от падналата градушка в Пловдивско и ще бъдат ли обезщетени стопаните? 
- След поредния сигнал за рисково пътуване с автобус - спазват ли превозвачите нормативната уредба и кой 

гарантира здравето и живота на пътниците? Дискусия с експерти. 
- Защо жители на столичния квартал „Нови Искър" живеят без канализация в 21 век? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 



21 

 

- В очакване на пик - необходими ли са още мерки в борбата с четвъртата вълна на COVID-19? Гост - проф. Тодор 
Кантарджиев. 

- Кандидат на хоризонта. Цвета Кирилова влиза в надпреварата за "Дондуков" 2. На кого е отредено 
вицепрезидентското място? 

- Кризата Афганистан. Предстои ли бежански наплив на границата с Турция? Очаквайте бившия специален 
координатор на ООН за близкоизточния мирен процес Николай Младенов. 

- След разплитането на зловещия пъзел - разказ на дъщерята на убитата брокерка в Бургас 
 
√ Предстоящи събития в страната на 30 август 
София. 

- От 10.30 ч. в зала „Запад" на парламента ще се състои обсъждане на възможностите за разработване на 
минералния извор в село Сланотрън, Община Видин. 

- От 11.00 ч. в хотел „Маринела" ще се състои Международен форум за бизнеса и културата в дигиталния свят. 
- От 12.00 ч. в централата на ПП АБВ на ул. „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция. 

*** 
Бургас. 

- От 18.30 ч. в Културен център „Морско казино" ще започне концерт на школа по пиано от класа на Самира Алваш 
към НЧ „Любен Каравелов 1940" - „Музикални нюанси". 

*** 
Бургас. 

- От 20.00 ч. в Летния театър ще започне „Това чудо(вище), наречено живот". 
*** 
Добрич. 

- От 09.00 ч. в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870" ще се състои Летен детски център за игри и забавления 
„Млад възрожденец". 

- От 19.00 ч. в Огледална зала „Нели Божкова" ще се състои концерт на Ива Недева, Ивона Недева и Линда Боянова. 
*** 
Пловдив. 

- От 09.00 ч. в Демо на културата „Борис Христов" ще се състои заседание на Общинския съвет. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина" ще се състои Забавно лято в библиотеката с програма „България 
- позната и непозната": „Странни места в България". Арт работилничка „Сръчковци". 

- От 16.30 ч. във военно формирование 48430 - Стара Загора /ул. „Хан Аспарух" №29, до пивоварен завод „Загорка"/ 
ще се проведе показ на въоръжение, техника и екипировка от военнослужещи от състава на 2 механизирана 
бригада - гарнизон Стара Загора. 

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

